
Θα αναγνωρίσετε την Εικόνα 1 από τα Beacon του Νοεµβρίου 2012 και
Ιανουαρίου 2013. Είναι ένα προφανές παράδειγµα κακής στήριξης αγωγών. 
Αλλά µερικές φορές είναι δύσκολο να διακρίνουµε προβλήµατα ανεπαρκούς 
στήριξης αγωγών και άλλου εξοπλισµού.

Εικόνα 2–Η µεταλλική στήριξη των αγωγών έχει λυγίσει, πιθανώς επειδή το 
βάρος των αγωγών είναι µεγαλύτερο από ότι µπορεί να αντέξει η υποστήριξη. 
Πιθανώς αυτό ήταν αποτέλεσµα κάποιας αλλαγής –Μήπως προστέθηκε ένας 
δεύτερος αγωγός χωρίς να εξεταστεί η επάρκεια του στηρίγµατος;

Εικόνα 3 –Ο αγωγός µετακινήθηκε οριζόντια και το ποδαρικό του αγωγού 
βγήκε εκτός του σηµείου στήριξης.

Εικόνα 4 –Κοιτάξτε καλύτερα – τα µεταλλικά στηρίγµατα δεν ακουµπούν 
στο έδαφος. Κρέµονται από τους αγωγούς αντί να τους στηρίζουν!

Εικόνα 5 –Κάποιος έκοψε τµήµα της στήριξης για να κάνει χώρο για µία 
βάνα!

Σωλήνες και εξοπλισµός που δεν στηρίζονται σωστά θα υπόκεινται σε τάσεις, 
δονήσεις ή άλλα προβλήµατα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει διαρροές ή ακόµα και 
ολική κατάρρευση του αγωγού ή εξοπλισµού. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας µας στο εργοστάσιο, να κοιτάµε για 
προβλήµατα ανεπαρκούς στήριξης εξοπλισµού, υπερβολικών δονήσεων ή άλλων 
θεµάτων. Ένας καλός γενικός κανόνας – αν δεν φαίνεται όπως φαινόταν την 
ηµέρα που εγκαταστάθηκε, µπορεί να υπάρχει πρόβληµα! Να αναφέρουµε τα 
προβλήµατα στον προϊστάµενό µας και να παρακολουθούµε την αποκατάστασή 
τους.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Να στηρίζουµε σωστά τους αγωγούς και τον εξοπλισµό µας!
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Τι στηρίζει τον εξοπλισµό σας;

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Malay, Marathi, 
Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

www.aiche.org/ccps
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