
Am remarcat cu toţii diferite versiuni de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată
care nu este protejată de bariere sau lumini de avertizare. Semnele vă avertizează că
trebuie SĂ OPRIŢI ȋnainte de a trece peste calea ferată,  SĂ PRIVIŢI ȋn ambele direcţii 
dacă se aproprie vreun tren şi, SĂ ASCULTAŢI dacă se aude şuieratul vreunui tren. 
Numai după ce urmaţi aceşti paşi puteţi considera că este sigur să treceţi peste calea 
ferată. 

Când lucraţi ȋntro instalaţie de proces, trebuie deasemenea să vă OPRIŢI pentru câteva
minute, să PRIVIŢI instalaţia ȋn care lucraţi şi să o ASCULTAŢI.  Instalaţia vă transmite
informaţii despre starea acesteia, dar o privim şi ascultăm? Mai jos câteva exemple:
 Un operator a observat un rezervor de oţel neizolat care părea că se mişcă sau 

vibrează. Pur şi simplu rezervorul nu era ȋntro stare corespunzătoare. Operatorul a 
raport acest lucru supervizorului, iar rezervorul a fost golit. S-a descoperit că
acesta era puternic corodat, iar peretele rezervorului era foarte subţire.

 Un electrician, ȋn drum spre locul de muncă, s-a oprit şi s-a uitat la componentele 
electrice ale unor cabinete electrice dintro altă locaţie. 

Publicaţie sponsorizată de:

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mesaje pentru personalul din operaţiuni

Puteţi obseva foarte multe lucruri numai privind-
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Ce puteţi face?
 În timpul programului de lucru priviţi şi ascultaţi instalaţia ȋn care lucraţi. Există ceva care arată sau produce 

sunete diferite?  Există situaţii pe care le vedeţi sau auziţi care ar trebui să fie investigate, dar personalul a ȋncetat
să le acorde atenţie?  Aceasta este cunoscută ca “normalizarea deviaţiei” – acceptarea lucrurilor care ar trebui
corectate ca “normale” şi nu se iau măsuri pentru a le corecta. Raportaţi orice deviaţie de la normal şi solicitaţi
managementului să investigheze deviaţia.

 Schimbaţi ruta de deplasare prin instalaţie ȋn timpul verificărilor de rutină pentru a avea o imagine diferită faţă
de cea obişnuită.

 Mai jos câteva exemple pe posibile probleme de siguranţă pe care le puteţi observa:

Acesta a observat că una dintre ele nu era ȋnchisă ȋn mod corespunzător, şi s-a asigurat că această deficienţă a fost corectată.
 Un operator care trecea pe lângă o pompă de recirculare a schimbătorului de căldură aferent unei coloane de distilare a sesizat 

nişte zgomote neobişnuite la pompă. Pompa a fost verificată şi s-a constat că aceasta conţinea fragmente metalice. S-a 
descoperit că aceste fragmente metalice erau  părţi din suporţii talerelor din coloană care erau corodaţi şi s-au desprins din 
suporţi. 

 Un inginer a constatat prezenţa unui nor de praf şi o acumulare de praf ȋn jurul unui echipament ce conţinea solide
combustibile.  În zonă existau surse de aprindere (echipamente electrice şi posibilitatea de apariţie a scânteilor electrostatice). 
Echipamentul a fost oprit, ȋncaperea a fost curăţită, şi au fost implementate măsuri corective pentru a preveni scăpările de praf. 

Acel rezervor arată ruginit
şi corodat!

Ce reprezintă pata de pe
podea?

Există o fisură pe această
conductă?

Picură ceva din această
conductă?

Notă:  Imaginile sunt capturi din materialele video furnizate de Comitetul de Siguranţă Chimică al SUA (www.csb.gov).
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