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Και αν αυτό το “χαλασµένο” όργανο λειτουργεί σωστά;

Απρίλιος 2019

Έκρηξη σε µεγάλη εγκατάσταση παραγωγής χηµικών των ΗΠΑ οδήγησε σε 16 θανάτους και σε περισσότερους
από 300 τραυµατισµούς. Επίσης, υπήρξαν σηµαντικές υλικές ζηµίες στην εγκατάσταση και οικονοµικές επιπτώσεις
λόγω διακοπής της παραγωγής. Η έκρηξη συνέβη κατά την εκκίνηση λειτουργίας µιας αποστακτικής στήλης.
Θεωρήθηκε ότι οι δίσκοι καταστράφηκαν στο ξεκίνηµα. Αυτό οδήγησε σε ανεπαρκή διαχωρισµό. Υπήρξε µια µη
φυσιολογική υψηλή συγκέντρωση νιτροβενζολίου στον πυθµένα της στήλης, η οποία ήταν ασταθής.
Υπάρχουν πολλά διδάγµατα από αυτό το συµβάν (δείτε τις αναφορές). Αυτό το Beacon εστιάζει σε ένα σηµείο:
σε µια “λανθασµένη” ένδειξη θερµοκρασίας στη στήλη. Αρκετές ώρες πριν την έκρηξη, η στήλη ήταν σε ολική
επαναρροή (total reflux) λόγω προβληµάτων κατά την εκκίνηση. Αργότερα, ζητήθηκε από έναν τεχνικό να
αντικαταστήσει ένα θερµοστοιχείο σε ένα δίσκο της στήλης κάτω από τον δίσκο τροφοδοσίας. Γιατί; επειδή έδειχνε
121°C, όταν «έπρεπε να δείχνει 102 °C». Θεωρήθηκε εκείνη τη στιγµή ότι το θερµοστοιχείο είχε αστοχήσει.
Αργότερα διαπιστώθηκε ότι
Πριν
Μετά
λειτουργούσε σωστά. Μετά από
Τοποθεσία
πολλά χρόνια από το συµβάν, έγινε
προσοµοίωση σε υπολογιστή και
θεωρώντας ότι οι δίσκοι δεν
λειτουργούσαν σωστά στον πυθµένα
της στήλης, προβλέφθηκε η
αυξηµένη συγκέντρωση
νιτροβενζολίου. Αυτό θα µπορούσε
να είχε οδηγήσει στη θερµοκρασία
των 121°C.

Τι µπορούµε να κάνουµε;
Πόσο συχνά θεωρούµε ενδείξεις που είναι σωστές ως “λανθασµένες”; Μέχρι να αποδειχτεί αυτό, δεν θα πρέπει
πρώτα να υποθέσουµε ότι η ένδειξη του οργάνου είναι σωστή; Μετά, να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε γιατί η
ένδειξη δεν είναι φυσιολογική.
Να χρησιµοποιούµε άλλα όργανα και σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχουµε µια πιο ουσιαστική αξιολόγηση του
τι γίνεται στη διεργασία µας.
Τι άλλο µπορούµε να κάνουµε ώστε να καταλάβουµε αν ένα όργανο χάλασε ή λειτουργεί σωστά; Για παράδειγµα,
µπορούµε να πάρουµε δείγµα από τη διεργασία, ώστε να βοηθηθούµε για την κατανόηση της κατάστασης;
Μπορούµε να δούµε την τοπική θερµοκρασία ή πίεση;
Να ζητήσουµε βοήθεια από τους συναδέλφους µας, τους επιβλέποντές µας και επίσης να ζητήσουµε υποστήριξη
από τους µηχανικούς.
Να αναρωτηθούµε: “Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αν αυτή η ένδειξη είναι σωστή;” Να κάνουµε ερωτήσεις
που µπορεί να οδηγήσουν σε συζητήσεις, που θα αποκαλύψουν κινδύνους που δεν είχαµε λάβει υπόψη.
Αν αυτή η “λανθασµένη” ένδειξη προειδοποιεί για µια σηµαντική απειλή, να συνεργαζόµαστε µε τους
επιβλέποντές µας και µε τους µηχανικούς για τεχνική υποστήριξη. Να κατανοούµε τι ενέργεια πρέπει να κάνουµε,
ώστε να προλάβουµε ένα πιθανό συµβάν, αν αποδειχτεί ότι η ένδειξη του οργάνου είναι σωστή.
Να εµπιστευόµαστε τις ενδείξεις των οργάνων µας, εκτός αν έχουµε σοβαρές αποδείξεις ότι τα όργανα δε
λειτουργούν σωστά.
Αναφορές: Process Safety Progress 23 (3), September 2004, pp. 221–228, and Process Safety Progress 35 (1), March 2016, pp. 103–106.

Να σκεφτόµαστε τι µπορεί να σηµαίνει µια “µη φυσιολογική” ένδειξη
οργάνου!
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