
Ne yapabilirsiniz?

Devreye almak istedi iniz ekipman n gerçekten kullan lmaya haz r oldu unu nas l anlars z? Örne in:
• Devrede olan pompan n devre d  b rak p yedek olan pompan n devreye al nmas  gibi bir process pompas n 

rutin olarak devreye al nmas .
• Malzemenin ba ka bir depo tank  ya da proses tank na aktar lmas .
• Bak m için devre d  olan boru sistemine malzeme verilmesi.
• Tesiste bir de iklik yapt ktan sonra yeni bir ekipman n devreye al nmas  (tesise ait de im yönetimi ve devreye 

almadan önce emniyetin gözden geçirilmesi i lemleri kapsam nda olmal r).
Tesisinizde birçok ba ka örne i dü ünebilirsiniz. Halihaz rda kullan mda olmayan ekipmana malzeme veya enerji 
verildi i zaman muhakkak ekipman n haz r oldu unu teyit etmek gerekir. Ekipman n tüm parçalar  gerçekten yerinde mi 
ve gerekti i gibi kurulmu  mu veya herhangi bir eksik var m ? Aç k olmas  gereken tüm vanalar gerçekte aç k ve kapal  
olmas  gereken tüm vanalar gerçekte kapal  m ? Di er tüm eyler kullan ma haz r m ?

Biliyor muydunuz?
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Temmuz 1988’de Kuzey Denizi’nde, Piper Alpha petrol platformunda 
facian n (165 ölüm) ya anmas nda pay  olan birçok nedenden birinin bir 
pompa tekrar devreye al nd nda yo unla  hafif hidrokarbonun 

zmas  oldu u dü ünülmektedir (üstteki resim, bkz. Temmuz 2005 ve 
2013 Beacon say lar ). Pompay  devreye alan çal anlar n haberi 
olmaks n, pompa ç ndaki emniyet vanas  bak m için ç kar lm  ve 
yerine gev ek bir ekilde bir kör ba lanm . Borulaman n bu k sm  
pompan n yak ndan görünmemekteydi.

Geçenlerde bir firma, incelenmi  tesislerde olan dökülme ve s nt  
kazalar n yakla k yar n letme Yönetimi nedenleri (Bkz Haziran 
2015 Beacon say ) ile ba lant  oldu unu rapor etti (Forest, J.J., Process 
Safety Progress 34 [2], Haziran 2015, 126-129).
Bunlar n ço u malzeme veya enerji verilmeden önce proses ekipman n 
do ru bir ekilde kurulumu ile ilgili sorunlardan kaynaklanmaktayd .
Baz  genel etkenler:

• Beklentiler, yönetim taraf ndan olu turulmam
• Sistem kurulumu resmi olarak operatör e itimlerine dahil edilmemi
• Disiplin, i letim prosedürlerinin format nda tutarl k ve vardiya 

ileti imi yetersizli i.
• Karma k ekipman düzene ine ait standart i letim prosedürlerinin 

uygulanmas nda ba ar zl k.

• Tesisinizdeki ekipman n bir k sm n durumunda de iklik yapt zda (çal rma, durdurma, açma, kapatma, 
yükseltme, azaltma vs.) malzeme ve enerjinin nereden geldi ini, nereye gidebilece ini ve ekipman n durumunu 
de tirdi inde nas l bir de iklik gösterece ini bilin.

• Bir sistemin durumunu de tirmeden önce saha de erlendirmesi yap n. Sistemin tüm parçalar n do ru bir ekilde 
kurulmu  oldu undan ve her eyin do ru konumda oldu undan emin olun (aç k, kapal , çal yor, çal yor vs.).

• Özellikle bak m veya sökülmü  oldu u durumlar sonras nda ekipman  tekrar devreye ald zda dikkatli olun. Do ru 
bir ekilde tekrar ba lan p kuruldu undan, kör flan  gibi tüm geçici izolasyon aletlerinin ç kar ld ndan ve tüm 
vanalar n do ru konumda oldu undan emin olun.

• inizde s r ekipman kurulum hatas  ve s r “kurallar n ihlali” kazas  hedefiniz olsun ve i  arkada lar  da bu 
yönde te vik edin!

Bu say

taraf ndan desteklenmi tir.
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