
� Να κατανοούµε τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις της διαδικασίας

έκδοσης άδειας για ασφαλή θερµή εργασία στις εγκαταστάσεις µας.
� Να κατανοούµε τους κινδύνους της διεργασίας. Να γνωρίζουµε τι

πρέπει να γίνει για να προετοιµαστεί ο χώρος για ασφαλή θερµή

εργασία και να επιβεβαιώνουµε ότι έγινε πριν ξεκινήσουµε.
� Να προβλέπουµε πόσο µακριά µπορεί να µεταφερθούν σπινθήρες

ή θερµότητα. Να είµαστε προετοιµασµένοι σε περίπτωση που

αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας. 
� Να διασφαλίζουµε ότι έχουν γίνει στην πράξη ό,τι έλεγχοι
απαιτούνται κατά τη θερµή εργασία (π.χ. παρακολούθηση εύφλεκτων

αερίων, διατήρηση καθαριότητας).
� Αν θα πραγµατοποιήσουµε θερµή εργασία, να βεβαιωνόµαστε ότι

έχουµε κατανοήσει όλα αυτά που απαιτούνται για να κάνουµε τη

δουλειά µας µε ασφάλεια και να ακολουθούµε τις απαιτήσεις

ασφάλειας. 

Ένας εργολαβικός συγκολλητής και ένας εργοδηγός επιδιόρθωναν τη στήριξη ενός

αναδευτήρα στην οροφή µιας δεξαµενής ατµοσφαιρικής πίεσης που περιείχε λάσπη

πολυβυνιλοφθοριδίου. Η λάσπη είχε αναφλέξιµη συγκέντρωση βινυλοφθοριδίου στην

αέρια φάση της. Η έκρηξη που ακολούθησε σκότωσε το συγκολλητή, τραυµάτισε τον

εργοδηγό και εκτίναξε το µεγαλύτερο µέρος της οροφής πάνω από τη δεξαµενή, 
αφήνοντας τον αναδευτήρα να κρέµεται στο πλάι της δεξαµενής. Το Chemical Safety 
Board (CSB) διερεύνησε το περιστατικό και κατέληξε ότι αέριο βινυλοφθορίδιο

διέρρευσε χωρίς να ανιχνευτεί, από δεξαµενές που ήταν συνδεδεµένες µε τη διεργασία

προς τη δεξαµενή αυτή και αναφλέχθηκε κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.

Στην αναφορά του CSBσηµειωνόταν ότι το Φεβρουάριο του 2010εκδόθηκε ένα
δελτίο ασφάλειας για θερµές εργασίες, στο οποίο εξετάζονταν 11 παρόµοια
θανατηφόρα περιστατικά. Όλα αυτά τα συµβάντα ήταν παραδείγµατα ανεπαρκούς

οργάνωσης και επίβλεψης θερµής εργασίας, που σχετίζονται µε εκρηκτικές συνθήκες

µέσα σε δοχεία. Τον Απρίλιο του 2012 το CSB δηµοσίευσε την αναφορά αυτού του

περιστατικού µαζί µε ένα βίντεο ασφάλειας (διαθέσιµο στο www.csb.gov) που
περιγράφει τι συνέβη. Μερικές βδοµάδες µετά, το Μάιο του 2012, το CSB έστειλε µια

οµάδα στο El Dorado, Arkansasγια να διερευνήσει ακόµη ένα θανατηφόρο ατύχηµα

από θερµή εργασία!

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Το γνωρίζετε;
� Η θερµή εργασία είναι κάθε εργασία που µπορεί να

αποτελέσει πηγή ανάφλεξης, όταν υπάρχει εύφλεκτο υλικό ή να

προκαλέσει άµεση φωτιά ακόµα και όταν δεν υπάρχει εύφλεκτο

υλικό.
�Μερικά παραδείγµατα θερµής εργασίας είναι: συγκόλληση, 
χαλκοκόλληση, κασσιτεροκόλληση, κοπή µετάλλων, τρόχισµα, 
διάτρηση. 
� Οι περισσότερες χώρες έχουν νοµοθεσία που απαιτεί άδεια

για εκτέλεση θερµής εργασίας.
� Υπάρχουν standardsγια βιοµηχανίες από φορείς όπως το

National Fire Protection Association (NFPA), η American 
Welding Society, το American Petroleum Institute (API), και

άλλους, που περιγράφουν διαδικασίες ασφάλειας για θερµή

εργασία.
� Αν η εργασία σας απαιτεί έκδοση άδειας θερµής εργασίας, 
πρέπει να έχετε εκπαιδευτεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις και τις διαδικασίες σας πριν εκδώσετε οποιαδήποτε

άδεια θερµής εργασίας.
� Πολλά περιστατικά που προκαλούνται από θερµές εργασίες

συµβαίνουν επειδή η παρουσία εύφλεκτου υλικού δεν είχε

προβλεφθεί. Εύφλεκτο αέριο µπορεί να διαρρεύσει στην

περιοχή ή στον εξοπλισµό όπου πραγµατοποιείται εργασία από

εκεί που δεν το περιµένει κανείς. 
� Η ανεπαρκής παρακολούθηση της ύπαρξης εύφλεκτων

αερίων ή συνθηκών σε δοχεία ή άλλο εξοπλισµό ή γενικά στο

χώρο εργασίας είναι µια άλλη συχνή αιτία που συµβάλλει στην

εκδήλωση τέτοιων συµβάντων από θερµή εργασία. 


