
Ȋntro știre apărută la televiziune, un voluntar la o cale ferată turistică
descria modul ȋn care a pregătit o locomotivă de epocă, cu abur pentru
utilizarea acesteia ȋn weekend. Descria modul ȋn care a pornit arzătorul
pentru a ȋncălzi focarul și a crește presiunea pe cazanul de abur. Știa că
locomotiva era gata de pornire la presiunea corespunzătoare a cazanului
de abur, cȃnd supapa de siguranţă de pe cazan a deschis!

Dispozitivele de siguranţă – numai pentru situaţii de urgenţă!

Publicaţie sponsorizată de:

Știaţi că?

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

Dispozitiv de siguranţă sau de control?

www.aiche.org/ccps

Martie 2016

www.acutech-consulting.com

Ce puteţi face?
 Rolul operatorului era să monitorizeze și să

controleze presiunea aburului, iar cȃnd
aceasta atingea valoarea dorită să manevreze
locomotiva cu abur. Supapa de siguranţă era 
considerată nivelul al doilea de protecţie dacă
operatorul nu reușea să controleze ȋn mod 
corespunzător presiunea aburului.

 Modul de operare modificat al ȋncărcării
rezervorului s-a făcut pentru operator care ani
la rȃnd ȋnchidea manual alimentarea
rezervorului cȃnd acesta se umplea. Alarma
de nivel ridicat și inchiderea automată a 
alimentării trebuia să fie un al doilea nivel de 
protecţie ȋn cazul ȋn care operatorul nu reușea
să oprească alimentarea rezervorului.

 Nu utilizaţi niciodataăun dispozitiv de siguranţă pentru
a controla procesul!

 Cunoașteţi ce dispozitive din instalaţie sunt proiectate să
controleze procesul și care sunt pentru a asigura un nivel
de protecţie suplimentar (a se vedea Beacon din Martie
2002) pentru a preveni incidentele.

 Asiguraţi-vă că procedurile de operare și instruirea
precizează ce dispozitive sunt proiectate pentru controlul
normal al procesului și care dintre ele sunt dispozitive de 
siguranţă.

 Verificaţi dacă toate dispozitivele de siguranţă din 
instalaţie sunt calibrate, testate ȋn mod corespunzător, la 
frecvenţa specificată de proiectanţi , și că rezultatele
testărilor au fost revizuite pentru a identifica și corecta
orice aspect de funcţionabilitate.

Acesta seamănă foarte mult cu un incident din industria de proces
și pe care pionierul ȋn siguranţa procesului, Trevor Kletz ȋl descrie
adesea ȋn prelegerile sale. Materialele au fost pompate ȋn rezervoare
prin operare manuală ani la rȃnd fără incidente. Apoi, ȋntro zi, s-a 
produs o deversare de mici dimensiuni pe care operatorul a remediat-
o rapid. Una dintre recomandările rezultate din investigarea
incidentului a fost să se instaleze o alarmă de nivel maxim care să
poata opri alimentarea rezervorului ȋn cazul ȋn care operatorul nu a 
reușit să oprească fluxul, și acest lucru s-a făcut. 

Doi ani mai tȃrziu s-a produs o altă deversare! Ce s-a ȋntȃmplat? 
Supervizorii au decis operatorul ar putea să facă altceva ȋn timp ce
rezervorul se umplea deoarece era montat un dispozitiv de oprire
pentru nivel ridicat. Nu s-a aplicat managementul schimbării. Un 
dispozitiv proiectat să fie al doilea nivel de protecţie a devenit
principalul control. Cȃnd dispozitivul de nivel ridicat s-a defectat și
nu a fost nimeni ȋn zonă, deversarea a fost semnificativă.
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