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Un sistem de siguranță trebuie să aibă un scop bine definit. Când
este activat trebuie să răspundă în mod corespunzător cu o acţiune, 
inclusiv o oprire (ESD – oprire de urgenţă), aşa cum a fost proiectat. 

Cunoaşteţi modul în care operează aceste sisteme de siguranţă în
procesul dumneavoastră? Dacă întrebaţi colegii care ar fi aşteptările lor
în ceea ce priveşte modul de operare al acestor sisteme primiţi
răspunsuri diferite? Trebuie să existe o singură modalitate de răspuns
pentru fiecare sistem critic iar acest lucru trebuie cunoscut de toată
lumea.

Obiectivul unui sistem de control este de a menţine procesul în
limitele de  control al parameteilor critici (a se vedea Beacon 06/2015). 
Este important să înţelegem că atunci când procesul este în afara
limitelor de control, este necesară o acţiune. Aceasta poate include 
activarea sistemului ESD. Operatorii trebuiesc instruiţi cu privire la 
modul cum să reacţioneze şi când să reacţioneze. 

 Sistemele de siguranţă, inclusiv ESD, sunt proiectate, 
programate şi testate să îndeplinească cerinţele de siguranţă ale 
procesului şi echipamentului. Toate modificările trebuiesc
gestionate prin Managementul schimbării (MOC) ( a se vedea
Beacon 07/2017). 

 Sistemele de siguranţă, cum ar fi dispozitivele de reducere a 
presiunii, sunt montate pentru a proteja, nu pentru a controla
procesul (a se vedea Beacon 03/2016, “Dispozitiv de siguranţă
sau dispozitiv de control?”).

 Sistemele de siguranţă au definite răspunsuri pentru defectări
ale sistemelor de energie electrică, aer instrumental sau alte
utilităţi. Această informaţie se regăseşte de cele mai multe ori
în schiţele de conducte şi instrumentaţie (PID). 

 Multe companii au o politică în ceea ce priveşte autoritatea
privind oprirea lucrului, care permite, şi deasemenea solicită, ca 
operatorii să oprească procesul dacă acesta este scăpat de sub 
control.

 Întrebaţi superiorul sau instructorul cum 
sistemele de siguranţă trebuie să opereze şi
de ce este cazul. Cu cât ştiţi mai mult cu 
atât reacţionaţi mai bine la nevoie.  

 Faceţi din sistemele de siguranţă un subiect
de discuţie la următoarea şedinţă a echipei
sau de siguranţă. Dacă cineva consideră că
sistemele operează diferit, aveţi o 
problemă! 

 În timpul analizelor pericolelor de proces
(PHA) sau revizuirilor MOC ale acestor
sisteme de siguranţă, fiţi deschişi şi oneşti
cu privire la ceea ce ştiţi şi ce se poate
întâmpla în teren. Orice suspiciune trebuie
investigată astfel încât sistemele să
funcţioneze în mod corespunzător.
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Când sistemele de siguranță nu sunt bine înțelese, problemele pot deveni mai grave, 
deoarece oamenii ar putea să nu se bazeze pe ele și să ia măsuri greșite. De asemenea, s-ar 
putea baza în mod fals pe sistemul de siguranță și se așteaptă ca acesta să ia măsuri dincolo 
de ceea ce aceste sisteme sunt capabile să facă.
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