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Τι µπορούµε να κάνουµε;

Η πιο σύντοµη απάντηση είναι ΝΑΙ!! Το 1993, ο Dr. Trevor Kletz, ο οποίος 
απεβίωσε στις 31/10/2013 στην ηλικία των 91, έγραψε ένα βιβλίο µε τίτλο 
«Μαθήµατα από τις καταστροφές: Πώς οι εταιρίες δε θυµούνται και τα 
ατυχήµατα ξανασυµβαίνουν». Είκοσι χρόνια µετά, αυτό συνεχίζει να συµβαίνει.

Ένα πρόσφατο άρθρο περιγράφει ένα συµβάν σε µια βιοµηχανία παραγωγής 
βενζίνης στη Νορβηγία. Μια στήλη προσρόφησης ενεργού άνθρακα, που 
χρησιµοποιούνταν για τον έλεγχο εκποµπών προκάλεσε ανάφλεξη της 
δεξαµενής στην οποία ήταν συνδεδεµένη. ∆υστυχώς ένα παρόµοιο περιστατικό 
συνέβη σε ένα terminalαποθήκευσης χηµικών στη Savannah, Georgia (USA),το
1995. Με µια λεπτοµερή έρευνα στη βιβλιογραφία µπορεί κανείς να βρει ακόµα 
περισσότερα παρόµοια συµβάντα.

Τι συνέβη; Και στα δύο συµβάντα, χρησιµοποιούνταν στήλη προσρόφησης 
ενεργού άνθρακα για να ελαττωθεί η εκποµπή των ρύπων από τη δεξαµενή. Και 
οι δύο εγκαταστάσεις δεν εκτίµησαν ότι η προσρόφηση αέριων 
υδρογονανθράκων παρήγαγε θερµότητα στην κλίνη του άνθρακα. Αυτή η 
θερµότητα αποτέλεσε την πηγή ανάφλεξης του εύφλεκτου µίγµατος στον αέριο 
χώρο της δεξαµενής.

Γιατί συνέβη αυτό; ∆ύο προβλήµατα σχεδιασµού υπήρχαν και στα δύο 
συστήµατα, ακόµη και αν συνέβησαν µε διαφορά 12 χρόνων και σε διαφορετικά 
µέρη του κόσµου! Τα συστήµατα δεν είχαν λάβει υπόψη την παραγωγή 
θερµότητας από την προσρόφηση και επίσης δεν είχαν προβλέψει φλογοπαγίδα
µεταξύ της δεξαµενής και της στήλης προσρόφησης. 
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«Αυτοί που δε γνωρίζουν ιστορία είναι καταδικασµένοι να την ξαναζήσουν»
Edmund Burke,  Irish Statesman (1729-1797) 
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Ξανασυµβαίνουν παλαιότερα ατυχήµατα;
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�Να γνωρίζουµε ότι ο εξοπλισµός που εγκαθίσταται για την προστασία του 
περιβάλλοντος µπορεί να δηµιουργήσει νέους κινδύνους οι οποίοι πρέπει να 
εκτιµώνται µε ανάλυση κινδύνων και µε διαχείριση αλλαγών.
�Να επαναφέρουµε συχνά σε συζήτηση τα περιστατικά των εγκαταστάσεών 
µας στο παρελθόν στις συσκέψεις ασφάλειας. 
�Όταν συµβαίνουν περιστατικά έξω από την περιοχή µας ή την εταιρία µας, να 
τα εξετάζουµε και να αναρωτηθούµε «Θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο 
εδώ;». Να µην υποεκτιµούµε τις αναφορές συµβάντων επειδή δεν χειριζόµαστε 
το συγκεκριµένο υλικό ή επειδή το συµβάν έγινε σε µονάδα διαφορετικής 
τεχνολογίας.
�Οι νεότεροι και λιγότερο έµπειροι συνάδελφοι πρέπει να ζητούν να 
πληροφορηθούν για τα παλαιότερα ατυχήµατα. Αν κάτι έχει συµβεί στο 
παρελθόν, µπορεί να ξανασυµβεί!
�Να γνωστοποιούµε τα συµβάντα της µονάδας µας στις άλλες εγκαταστάσεις 
έτσι ώστε να µην τα βιώσουν και άλλοι.
�Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για τα συµβάντα που αναφέρθηκαν 
παραπάνω:

• US EPA Report on 1995 incident: 
www.epa.gov/oem/docs/chem/pdtirept.pdf 

• Article on 2007 incident:  T. Skjold and K. van Wingerden, Process Safety 
Progress 32 (3), pp. 268-276, September 2013.
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