
Τι µπορούµε να κάνουµε;

Αυτός ο µήνας σηµατοδοτεί την 25η επέτειο από το καταστροφικό ατύχηµα 
στην πλατφόρµα εξόρυξης πετρελαίου Piper Alpha στη Βόρεια Θάλασσα, 
περίπου 180 kmαπό το Aberdeenτης Σκωτίας. Στις 6 Ιουλίου του 1988,
αλλεπάλληλες εκρήξεις και φωτιές κατέστρεψαν την πλατφόρµα. Από τους 226 
ανθρώπους που βρίσκονταν στην πλατφόρµα τη στιγµή του ατυχήµατος οι 165 
σκοτώθηκαν, ανάµεσά τους και 2 άτοµα των σωστικών συνεργείων κατά την 
προσπάθεια διάσωσης. Η πλατφόρµα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η διερεύνηση ήταν δυσχερής λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. 
Βάσει των αυτοπτών µαρτύρων βγήκε το συµπέρασµα ότι συνέβη διαρροή 
ελαφρών υδρογονανθράκων όταν µια αντλία τέθηκε σε λειτουργία ενώ είχε 
ετοιµαστεί για συντήρηση. Οι χειριστές που ξεκίνησαν την αντλία, αγνοούσαν 
ότι ένα ασφαλιστικό στην κατάθλιψη της αντλίας είχε αφαιρεθεί για 
συντήρηση. Μια τυφλή είχε τοποθετηθεί χαλαρά στη θέση του ασφαλιστικού, 
σε ένα σηµείο το οποίο δεν ήταν ορατό από την γύρω περιοχή της αντλίας.
Όταν η αντλία ξεκίνησε η τυφλή παρουσίασε διαρροή δηµιουργώντας νέφος 
αερίων, το οποίο τελικά βρήκε µια πηγή ανάφλεξης. Η αντλία ξεκίνησε 
περίπου στις 10:00 µ.µ. και στη 1:00 π.µ, τρεις ώρες µετά, η πλατφόρµα 
καταστράφηκε τελείως και οι περισσότεροι που βρίσκονταν εκεί έχασαν τη 
ζωή τους.
Όπως θα περίµενε κανείς σε µια καταστροφή τέτοιου µεγέθους, η διερεύνηση 
εντόπισε πολλές βαθύτερες αιτίες που συνδέονται µε το σχεδιασµό, τη 
λειτουργία, την κουλτούρα ασφάλειας, την αντιµετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και την εκπαίδευση. Παρακάτω επισηµαίνονται δύο θέµατα 
που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τους χειριστές πεδίου. 
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Προσοχή στην ενηµέρωση κατά τις αλλαγές βάρδιας και στην πιστή εφαρµογή της διαδικασίας 
αδειών εργασίας! Να θυµόµαστε το ατύχηµα στο Piper Alpha!
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�Επικοινωνία κατά την αλλαγή βάρδιας.  Κατά την αλλαγή της βάρδιας, αναφέρθηκε η πρόοδος της εργασίας µε την αντλία, 
αλλά δεν αναφέρθηκε η εργασία µε το ασφαλιστικό. Η εργασία αυτή επίσης δεν καταγράφηκε στο control room ή σε κάποιο 
ηµερολόγιο συντήρησης. Επαναλαµβανόµενα προβλήµατα επικοινωνίας κατά την αλλαγή βαρδιών, ήταν ένα γνωστό 
πρόβληµα σε ορισµένους εργαζόµενους. 

�Πρέπει να γίνεται πλήρης καταγραφή της κατάστασης όλου του εξοπλισµού στα ηµερολόγια. Στο τέλος της βάρδιας 
να ενηµερώνουµε µε σαφήνεια τους επόµενους. Να βεβαιωνόµαστε ότι έχουν πλήρη γνώση της κατάστασης του 
εξοπλισµού και των εργασιών συντήρησης.

�Σύστηµα αδειών εργασίας.  Το σύστηµα αδειών εργασίας δεν εφαρµοζόταν µε συνέπεια. Για παράδειγµα, η παράλειψη 
σηµαντικών πληροφοριών όπως υπογραφών και αποτελεσµάτων gas testήταν συνηθισµένη. Οι αρµόδιοι λειτουργίας συχνά 
δεν επιθεωρούσαν την περιοχή πριν παρατείνουν την ισχύ της άδειας στο τέλος της βάρδιας ή όταν υπέγραφαν ότι η εργασία 
ολοκληρώθηκε. Οι υπεύθυνοι συνεργείων συχνά άφηναν τις άδειες στο control roomστο τέλος της βάρδιας, αντί να τις 
επιστρέψουν οι ίδιοι στον υπεύθυνο της παραγωγής που τις είχε εκδόσει, όπως απαιτούσε η διαδικασία.

�Πρέπει πάντα να εφαρµόζουµε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειών εργασίας ακριβώς όπως απαιτείται, στη 
συµπλήρωση των αδειών, την επικοινωνία και την τήρηση αρχείων. Να µην παραλείπουµε βήµατα ή ενέργειες και να 
ελέγχουµε προσωπικά όσα επιβάλλεται να ελεγχθούν. Ποτέ να µην υποθέτουµε ότι όλα έχουν γίνει σωστά- αν 
πρόκειται να υπογράψουµε την άδεια, ας ελέγξουµε µόνοι µας όσα µας αφορούν.

Στο Beacon-Ιούλιος 2005 υπάρχουν περισσότερα σχετικά µε αυτό το ατύχηµα και στο Beacon-Σεπτέµβριος 2007, ένα άλλο ατύχηµα που 
σχετίζεται µε άδειες εργασίας.


