
Τι µπορείτε να κάνετε;

Ένας τεχνίτης συντήρησης πήγε στον ηλεκτρολογικό

πίνακα για να κλείσει ένα κύκλωµα άσχετο προς τη

διεργασία. Από λάθος, έκλεισε το διακόπτη ενός
προγραµµατιζόµενου λογικού ελεγκτή (PLC )του
εργοστασίου. Κατάλαβε το λάθος του, επανέφερε τον
διακόπτη του κυκλώµατος PLC και έκλεισε τον
επιθυµητό διακόπτη. Η σύντοµη διακοπή ρεύµατος στο

PLC προκάλεσε το σταµάτηµα ορισµένου εξοπλισµού
της διεργασίας, ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισµός συνέχισε

να λειτουργεί. Το αποτέλεσµα ήταν το εργοστάσιο να
λειτουργεί µε µέρος των αυτοµατισµών. ∆ηµιουργήθηκε
ανωµαλία στη λειτουργία της διεργασίας, βάνες
αποµόνωσης έκλεισαν και τοξικό υλικό διέφυγε προς το

scrubberµε ρυθµό που τον υπερφόρτωσε. Ευτυχώς, 
κανείς δεν τραυµατίστηκε και η διαρροή δεν επεκτάθηκε

εκτός του εργοστασίου.
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Να είστε έτοιµοι για αστοχίες βοηθητικών παροχών!
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Τι συµβαίνει όταν σβήνουν τα φώτα;

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 
Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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� ∆εν γνωρίζουµε πόσο καλά είχαν επισηµανθεί οι

διακόπτες ή πόσο καλά εκπαιδευµένος ήταν ο

ηλεκτρολόγος. Στην ανάλυση κινδύνων της
διεργασίας (Process Hazard Analysis ή PHA), θα
έπρεπε να είχαν εξεταστεί αστοχίες του ανθρώπινου

παράγοντα. ∆υστυχώς, η εξέταση των πιθανών
επιπτώσεων ενός τέτοιου µικρού συµβάντος µπορεί

να παραλειφθεί κατά τη διάρκεια ενός PHA.
� Όταν πραγµατοποιείτε ένα PHA, βεβαιωθείτε ότι
γνωρίζετε τι συµβαίνει στα όργανα, στις βάνες και
στον άλλο εξοπλισµό σε περίπτωση διακοπής του

ηλεκτρικού ρεύµατος ή άλλης βοηθητικής παροχής, 
όπως ο αέρας οργάνων. Μεταβαίνουν στην θέση

“fail-safe” ή παραµένουν στην τελευταία τους θέση;
Αν δεν είστε σίγουροι, ακολουθείστε τον κανόνα: 
«όταν δεν είσαι σίγουρος, έλεγξέ το».
� Η γνώση της θέσης σε περίπτωση αστοχίας ενός

οργάνου µπορεί να µην είναι αρκετή για να

καταλάβετε τι συµβαίνει σε µια διεργασία αν ένα

µεγάλο τµήµα εξοπλισµού µεταβεί ταυτόχρονα στη

θέση αυτή. Σκεφτείτε τι θα συµβεί αν σε µεγάλο
µέρος του εξοπλισµού διακοπεί ταυτόχρονα το

ηλεκτρικό ρεύµα.
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Γιατί συνέβη;
� Να γνωρίζετε τι συµβαίνει αν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα

σε ένα µόνο κοµµάτι εξοπλισµού ή σε µια περιοχή του

εργοστασίου, αλλά ο υπόλοιπος εξοπλισµός συνεχίζει να
λειτουργεί. Τι συµβαίνει αν το ρεύµα διακοπεί στις οθόνες ή τους
πίνακες της αίθουσας ελέγχου, αλλά όχι στη διεργασία;
� Βεβαιωθείτε ότι όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, 
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρολογικών πινάκων και των

διακοπτών κυκλωµάτων, είναι κατάλληλα και ξεκάθαρα
επισηµασµένος. Στο σπίτι είναι δυνατόν να κλείσεις µερικούς
διακόπτες µέχρι να βρεις τον σωστό, αλλά όχι στην εργασία!
� Αν σας ζητηθεί από µια οµάδα PHA η επαλήθευση της ορθής
λειτουργίας µιας συσκευής ή διεργασίας, πάρτε στα σοβαρά αυτή
την εργασία. Ακολουθήστε τη διαδικασία δοκιµής και
καταγράψτε ότι παρατηρείτε.
� Όταν συµβαίνουν διακοπές ρεύµατος, ακολουθείτε τις
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Αυτές θα πρέπει να περιγράφουν
τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση της ασφάλειας του

εργοστασίου και για την ασφαλή επαναλειτουργία µετά από

διακοπή ρεύµατος.
� Να αναθεωρείτε και να εξασκείστε περιοδικά στις

διαδικασίες αστοχίας βοηθητικών παροχών και να διορθώνετε

τυχόν προβλήµατα ή παραλείψεις. Επιβεβαιώστε ότι είστε σε
θέση να ανατρέξετε στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε

περίπτωση διακοπής ρεύµατος.


