
Ce puteti face?

Cum conştientizaţi că un echipament pe care doriţi să-l puneţi ȋn funcţiune este pregătit pentru utilizare? De exemplu:
• O pornire obişnuită a unei pompe de proces, cum ar fi de exemplu trecerea din stare activă ȋn stare de rezervă
• Transferul unui material ȋntrun rezervor sau alt vas de proces
• Introducerea unui material ȋntrun sistem de conducte care a fost scos din funcţiune pentru lucrări de mentenanţă
• Pornirea unui echipament nou după o modificare a instalaţiei (care trebuie realizată prin procedurile specifice de 

management al schimbării şi revizuirea siguranţei ȋnainte de pornire)
Vă puteţi imagina multe alte exemple din cadrul instalaţiei dumneavoastră. De fiecare dată când introduceţi materiale sau
energie ȋn echipamentul care nu a fost utilizat, este important să confirmaţi faptul că echipamentul este pregătit. Sunt toate
componentele echipamentului instalate ȋn mod corespunzător sau lipseşte ceva? Sunt deschise toate ventilele care ar trebui ȋn 
mod normal să fie deschise, iar cele care ar trebui să fie ȋnchise sunt ȋnchise ȋn realitate? Este totul pregătit pentru utilizare?
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Nu vă abateţi de la disciplina operaţională! Respectaţi-o! (Walk the line!)
- Johnny Cash
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Se cunoaşte că una dintre cauzele care au contribuit la dezastrul platformei 
petroliere Piper Alpha din Marea Nordului (165 morţi) produs ȋn Iulie 1988 (prima 
fotografie, a se vedea Beacon-urile din Iulie 2005 şi 2013) a fost  eliberarea de 
hidrocarburi uşoare ȋn timpul repornirii unei pompe. Fără a fi cunoscut de către
muncitorii care porneau pompa, supapa de siguranţă de pe conducta de refulare a 
pompei a fost demontată şi ȋnlocuită cu o flanşă blind montată necorespunzător. 
Această secţiune a conductei nu era uşor vizibilă de lângă pompă.

O companie a raportat recent (Forest, J.J., Process Safety Progress 34 (2), June 
2015, 126-129) că aproximativ jumătate din incidentele cu pierdere de conţinut
(LOPC) din instalaţiile studiate au avut cauze ce au legatură cu modul de conducere
a operaţiunilor (a se vedea Beacon din Iunie 2015). Multe dintre incidente s-au 
produs datorită problemelor legate de configurarea echipamentelor ȋnainte de 
introducerea materialelor sau energiei. Câţiva factori comuni:
• Nestabilirea de către management a unor obiective clare
• Neincluderea ȋn programul de instruire al operatorilor a configuraţiei

echipamentelor
• Lipsa disciplinei şi a unui format consistent pentru formatul procedurilor de 

operare şi a comunicaţiilor ȋntre schimburi
• Incapacitatea de a aplica procedurile standard de operare pentru configuraţia

unor echipamente complexe

• Când schimbaţi statusul (pornit, oprit, deschis, ȋnchis, creştere, descreştere, etc.) unui echipament din instalaţia
dumneavoastră, fiţi conştient de sursa de provenienţă a materialului sau a energiei, direcţia de curgere sau propagare şi
modul ȋn care starea acestora se schimbă când modificaţi statusul echipamentului. 

• Realizaţi o evaluare ȋn teren a sistemului ȋnainte de a schimba statusul acestuia. Asiguraţi-vă că sistemul este instalat
corespunzător şi că totul este ȋn poziţia corespunzătoare (deschis, inchis, pornit, oprit, etc.).

• Fiţi foarte atenţi ȋn mod special când repuneţi ȋn funcţiune echipamentul care a fost supus unui program de mentenanţă sau
orice altă activitate care a implicat demontarea acestuia. Asiguraţi-vă că echipamentul a fost reinstalat corespunzător, toate
dispozitivele de izolare temporară cum ar fi blindele au fost ȋndepărtate şi că toate ventilele sunt ȋn poziţia corectă. 

• Stabiliţi ca şi obiectiv personal zero erori de configurare a echipamentelor şi zero incidente tip “abateri de la disciplina
operaţională” ȋn desfăşurarea activităţii dumneavostră, şi ȋncurajaţi-vă colegii să aibă acelaşi comportament!
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