
Τι µπορούµε να κάνουµε;

Ο αέρας βρίσκεται παντού γύρω µας και το οξυγόνο που 
περιέχει είναι απαραίτητο για τη ζωή. Ο συµπιεσµένος όµως 
αέρας (ή οποιοδήποτε άλλο συµπιεσµένο αέριο) περικλείει πολλή 
ενέργεια και µπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζηµιές σε 
περίπτωση αστοχίας κάποιου δοχείου ή γραµµής. Οι εικόνες 
δείχνουν τις συνέπειες τριών εκρήξεων που ήταν αποτέλεσµα 
αστοχίας κατά τον πνευµατικό έλεγχο δοχείων και γραµµών.

1.Μια φλάντζα αστόχησε κατά τον έλεγχο µιας γραµµής 36 
ιντσών (~1 µέτρο) µε συµπιεσµένο αέρα 1,800 psig (12.41 MPa, 
ή ~125 bar). Συνέπειες ήταν ο θάνατος ενός ατόµου, 15 
τραυµατισµοί και σοβαρές ζηµιές στον εξοπλισµό. 

2.Οι γραµµές που ήταν συνδεδεµένες σε µια δεξαµενή είχαν 
ελεγχθεί από πλευράς πίεσης µε συµπιεσµένο αέρα. Η δεξαµενή 
ήταν αποµονωµένη από τις γραµµές µε κλειστές βάνες, αλλά δεν 
υπήρχαν τυφλές ή άλλο είδος αποµόνωσης. Μια βάνα διέρρευσε 
και επέτρεψε στον αέρα να εισέλθει και να αυξήσει την πίεση 
στη δεξαµενή. Αυτή εκτοξεύθηκε σαν πύραυλος και 
προσγειώθηκε στην κορυφή γειτονικού εξοπλισµού. (Βλ.Beacon
Οκτώβριος 2007)

3.Σε αυτό το συµβάν, το συµπιεσµένο αέριο ήταν άζωτο (όχι 
αέρας), αλλά οι συνέπειες της έκρηξης είναι παρόµοιες. Μια 
γραµµή αστόχησε κατά τον έλεγχο πίεσης µε άζωτο, 
σκοτώνοντας έναν εργαζόµενο και τραυµατίζοντας σοβαρά 
άλλους τρεις. 
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Να παίρνουµε υπόψη µας τι µπορεί να συµβεί αν ο εξοπλισµός αποτύχει στον έλεγχο πίεσης!
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Η δύναµη του αέρα!
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�Όποτε είναι εφικτό, να κάνουµε έλεγχο πίεσης µε χρήση 
νερού (υδροστατικός έλεγχος) ή µε άλλο ακίνδυνο υγρό. Το 
νερό δε συµπιέζεται και σε ίδια πίεση περιέχει πολύ 
µικρότερη ενέργεια από ένα συµπιεσµένο αέριο όπως ο αέρας. 
Η διαφορά ανάµεσα στον ήχο που παράγει το «σκάσιµο» ενός 
µπαλονιού που περιέχει νερό, σε σύγκριση µε ένα άλλο που 
περιέχει αέρα είναι θεαµατική! Το µπαλόνι µε τον αέρα 
παράγει ήχο µικρής έκρηξης, ενώ το µπαλόνι µε το νερό δεν 
κάνει πολύ θόρυβο.
�Πριν ξεκινήσουµε έναν έλεγχο πίεσης, να σκεφτόµαστε τις 
τυχόν συνέπειες αν συµβεί κάποια αστοχία. Να παίρνουµε 
µέτρα έτσι ώστε να µη βάζουµε σε κίνδυνο τη ζωή µας κατά 
τον έλεγχο. Να θυµόµαστε ότι είναι ένας έλεγχος- τι θα 
συµβεί αν ο εξοπλισµός αποτύχει στον έλεγχο;
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�Να µην εµπιστευόµαστε αποκλειστικά βάνες για την 
αποµόνωση εξοπλισµού στον οποίο πρόκειται να γίνει 
έλεγχος πίεσης ,από γειτονικό εξοπλισµό, ο οποίος µπορεί 
να µην αντέχει στην πίεση του ελέγχου. Καλύτερα να 
αποµονώνουµε µε τυφλές ή να αποσυνδέουµε φυσικά τις 
γραµµές. 
�Να χρησιµοποιούµε µια εγκεκριµένη γραπτή διαδικασία 
για τον έλεγχο πίεσης και να την ακολουθούµε πιστά.
�Να τοποθετούµε προειδοποιητικές πινακίδες και να 
περιορίζουµε την είσοδο σε περιοχές όπου 
πραγµατοποιείται έλεγχος πίεσης. 
�Να διασφαλίζουµε ότι άτοµα που δεν εµπλέκονται στον 
έλεγχο δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στην περιοχή για 
κανένα λόγο.
�Αν είναι απαραίτητη η χρήση συµπιεσµένου αερίου για 
τον έλεγχο, να µελετήσουµε διεξοδικά την ασφάλεια πριν 
πραγµατοποιήσουµε τον έλεγχο πίεσης.


