
� Επιθεωρείτε πάντα τις µάνικες πριν τις χρησιµοποιήσετε.
- Ελέγξτε εξωτερικά για σηµάδια διάβρωσης ή διαρροής. Σωλήνες µε

φθαρµένη ή διαβρωµένη µεταλλική πλέξη πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να δείτε ολόκληρο τον σωλήνα εξωτερικά όταν

τον επιθεωρείτε. Υπάρχει µέρος του σωλήνα καλυµµένο από κάτι που σας
εµποδίζει να εντοπίσετε πιθανή βλάβη;

- Κοιτάξτε στο εσωτερικό για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρός και όχι
µπλοκαρισµένος.

- Ελέγξτε ότι οι ενώσεις (φλάντζες ή O-ring) είναι σε καλή κατάσταση.
- Ελέγξτε ότι δεν έχουν υποστεί ζηµιά τα εξαρτήµατα που συνδέουν µια

µάνικα.
� Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες επιθεωρούνται και αντικαθίστανται σύµφωνα µε

το πρόγραµµα συντήρησης της εγκατάστασης.
� Κάντε ανασκόπηση των διαδικασιών της εγκατάστασής σας για να

διασφαλίσετε ότι το υλικό κατασκευής των σωλήνων είναι το σωστό.
� Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τη σωστή µάνικα - ιδιαίτερα το σωστό υλικό
κατασκευής και την πίεση σχεδιασµού. Μην αυτοσχεδιάζετε!
� Βεβαιωθείτε ότι οι µάνικες είναι σωστά και µε ασφάλεια συνδεδεµένες µε

τις σωληνώσεις, και µε την κατάλληλη υποστήριξη. Μακριές, βαριές µάνικες
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.
� Καθαρίζετε και αποθηκεύετε κατάλληλα τις µάνικες για την αποφυγή ζηµιάς

ή επιµόλυνσης.
� Προστατέψτε τις µάνικες από πιθανή ζηµιά λόγω διερχόµενων οχηµάτων.

Οι εύκαµπτοι σωλήνες µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό κίνδυνο σε ένα

εργοστάσιο. Πρέπει να συντηρούνται, να αποθηκεύονται και να επιθεωρούνται
κατάλληλα. Παρακάτω δίνονται µερικά παραδείγµατα συµβάντων που οφείλονται
σε αστοχία εύκαµπτων σωλήνων:
�Μια µάνικα εκφόρτωσης χλωρίου από βαγόνι αστόχησε (µεσαία και επάνω
εικόνα), λόγω της διάβρωσης. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο σωλήνας δεν ήταν
κατασκευασµένος από το σωστό υλικό. Ήταν από ανοξείδωτο χάλυβα αντί του
Hastelloy C, του µεταλλικού κράµατος της προδιαγραφής. Σχεδόν 25 τόνοι
χλωρίου διέρρευσαν, 63 περίοικοι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, εκατοντάδες
έπρεπε να παραµείνουν µέσα στα σπίτια τους και µια εθνική οδός έκλεισε.
�Μια µάνικα που χρησιµοποιούνταν για την εκφόρτωση φιαλών φωσγενίου, ενός
ιδιαίτερα τοξικού αερίου, αστόχησε (κάτω φωτογραφία). Ένας εργαζόµενος
εκτέθηκε στο αέριο και αργότερα πέθανε στο νοσοκοµείο. Ο σωλήνας ήταν
κατασκευασµένος από το υλικό της προδιαγραφής, αν και οι µηχανικοί της
εταιρείας είχαν συστήσει την αλλαγή σε διαφορετικό υλικό. ∆ιαπιστώθηκε ότι µια
αυτοκόλλητη ετικέτα επάνω στη µάνικα παγίδευε φωσγένιο που σιγά-σιγά
διαχεόταν προς τα έξω διαπερνώντας τον πλαστικό σωλήνα της µάνικας. Αυτό
προκάλεσε ταχύτερη διάβρωση κάτω από την ετικέτα, και αυτό είναι το σηµείο
που συνέβη η αστοχία.
� Υπάρχουν πολλές αναφορές για βρώµικες µάνικες που προκαλούν µόλυνση του

εξοπλισµού διεργασιών, µόλυνση προϊόντων, και επικίνδυνες χηµικές αντιδράσεις.
� Εάν µια µάνικα είναι µπλοκαρισµένη µε στερεά υλικά, θα αυξηθεί η πίεσή της
µέχρι την πίεση της γραµµής. Εάν το υλικό που την φράζει απελευθερωθεί, µπορεί
να εκτοξευτεί σαν βλήµα προκαλώντας σηµαντικές ζηµίες ή, αν ο σωλήνας είναι
φθαρµένος, µπορεί να εκραγεί.
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Χρησιµοποιείτε τη ΣΩΣΤΗ µάνικα και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και σε καλή κατάσταση!
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� Οι εύκαµπτοι σωλήνες προορίζονται να

συνδέονται και αποσυνδέονται συνεχώς, µε
αποτέλεσµα αυξηµένες πιθανότητες φθοράς και

αστοχίας.
� Οι πιθανότητες αυτές αυξάνονται ακόµη

περισσότερο επειδή οι εύκαµπτοι σωλήνες

συχνά δεν χρησιµοποιούνται ούτε

αποθηκεύονται σωστά.
� Η συχνή κάµψη των σωλήνων τις καταπονεί, 
αυξάνοντας επιπλέον τις πιθανότητες αστοχίας.
� Η ακατάλληλη αποθήκευση των σωλήνων

και η χρήση του ίδιου σωλήνα για

διαφορετικούς σκοπούς, αυξάνει τον κίνδυνο
επιµόλυνσης.
� Οι πλαστικές επενδύσεις σωλήνων µπορεί

να είναι ανθεκτικές στη διάβρωση από χηµικές

ουσίες, αλλά δεν είναι αδιαπέραστες. Με την
πάροδο του χρόνου αυτό φθείρει την επένδυση

και το εξωτερικό µεταλλικό κάλυµµα θα

µπορούσε να φθαρεί και να διαβρωθεί.
� Έχουν συµβεί περιστατικά που οφείλονταν

σε λανθασµένη επισήµανση σωλήνων ως προς

τα υλικά κατασκευής.
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Τι µπορείτε να κάνετε;Το γνωρίζετε;


