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Περίληψη
Στη παρούσα διπλωματική εντοπίζονται, καταγράφονται και αναλύονται τα

προβλήματα που παρουσιάζονται στους χώρους εργασίας, που σχετίζονται με την εκφόρτωση

υγρών καυσίμων από διαμερίσματα βυτιοφόρου οχήματος σε υπόγειες δε ξαμενές πρατηρίου

διακίνησης καυσίμων.

Μέσα από την μελέτη, αναδεικνύεται η ανάγκη για την εισαγωγή ενός νέου κριτηρίου

σχεδίασης, το οποίο βασίζεται στην επιστήμη της εργονομίας. Το νέο αυτό κριτήριο προάγει

την ασφαλή σχεδίαση της διαδικασίας εκφόρτωσης των υγρών καυσίμων, στοχεύοντας στην

εξάλειψη των μυοσκελετικών παθήσεων που εμφανίζονται σε ανθρώπους που ασκούν το

επάγγελμα αυτό.

Με βασικό γνώμονα τα μέτρα που απορρέουν από το καινούριο κριτήριο σχεδίασης,

αλλά και τους περιορισμούς που προέρχονται α πό τα σχεδιαστικά κριτήρια που ισχύουν μέχρι

και σήμερα στο χώρο αυτό, παρατίθεται μια  επανασχεδιαστική πρόταση, σε μορφή concept,

του καθήκοντος που αφορά την εκφόρτωση υγρών καυσίμων.
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1. Εισαγωγή
Η επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας βασίστηκε σε προσωπικές

παρατηρήσεις και συζητήσεις με οδηγούς βυτιοφόρων οχ ημάτων, οι οποίοι ανέφεραν ότι

αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα υγείας που επηρέαζαν κυρίως τις περιοχές της μέσης και

των χεριών.

Μέσα από αυτές τις συζητήσεις άρχισε να δημιουργείται το ερώτημα σχετικά με το πως

θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικ ασία σχεδίασης και σχεδιασμού για να

πάρουμε απαντήσεις στο γιατί παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα υγείας, ποια άλλα

προβλήματα παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση αυτού του επαγγέλματος, αλλά και πώς θα

μπορούσαμε να επιλύσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτά.

Η αναζήτηση αυτή μας οδήγησε αρχικά στο να αναλύσουμε με κάθε λεπτομέρεια και

όσο γίνεται καλύτερα τις υποχρεώσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαφοροποίησεις

που παρουσιάζονται στους οδηγούς βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίοι αποτελούν και το

απευθυνόμενο κοινό αυτής της εργασίας.

Το επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο που

επεξεργάζονται και μεταφέρονται τα υγρά καύσιμα, από την άντληση έως την τελική διάθεση

τους στον τελικό καταναλωτή. Έπειτα, μέσα σε όλη τη διαδικ ασία μεταφοράς των υγρών

καυσίμων, οριοθετήσαμε την περιοχή που ξεκινούν και τελειώνουν οι αρμοδιότητες του

απευθυνόμενου κοινού. Η περιοχή αυτή χωρίζεται σε τρία καθήκοντα, τη φόρτωση του

βυτιοφόρου οχήματος, τη μεταφορά των προϊόντων μέσω των οδικών αρτη ριών και την

εκφόρτωση των προϊόντων στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Μέσω της μελέτης δείχτηκε τελικά

ότι το καθήκον εκφόρτωσης των καυσίμων αποτελεί και το χώρο στον οποίο θα πρέπει να

εμβαθύνουμε περισσότερο και ο οποίος θα αποτελέσει  το χώρο του προβλήματ ος όπου και

θα αναζητήσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας.
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Μετά από τη λεπτομερή ανάλυση του χώρου του προβλήματος,  αναζητήθηκαν τα

κριτήρια που θα μας βοηθήσουν στην ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά

την εκτέλεση της εργασίας. Τα βασικά κρι τήρια που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες που

δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταφοράς καυσίμων εδώ και πολλά χρόνια, είναι το

κριτήριο της πυρασφάλειας, το κριτήριο της προστασίας του περιβάλλοντος και το κριτήριο

προστασίας της υγείας, τα οποία και με λετήσαμε σε βάθος.

Από τη μελέτη αυτή βρέθηκε ότι κανένα κριτήριο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα

δεν δύναται να μας δώσει απαντήσεις στα αίτια που προκαλούν πόνους στη μέση και στα

χέρια των οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων. Προκύπτει επομένως, η ανάγκη να εισ άγουμε ένα

νέο κριτήριο που θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση του σωματικού φόρτου εργασίας. Αυτό το

νέο κριτήριο προσδιορίστηκε ως κριτήριο της εργονομίας αφού βασίζεται στο τμήμα της

επιστήμης της εργονομίας που μελετά και αξιολογεί τα αίτια που προκαλούν μυοσκελετικά

προβλήματα.

Ακολούθησε η λεπτομερής μελέτη του χώρου του προβλήματος με βάση τα κριτήρια

που προαναφέραμε, με σκοπό να αναδείξουμε τα προβλήματα που προκαλούνται κατά την

εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και μέσα από τα προβλήματα αυτά να δ ιατυπώσουμε

τους σχεδιαστικούς στόχους που θα μας βοηθήσουν στην αποτελεσματική επίλυση των

προβλημάτων.

Αφού παρουσιάσαμε τους σχεδιαστικούς στόχους ακολούθησε η φάση του

σχεδιασμού, όπου η όλη διαδικασία ανατροφοδοτήθηκε με ακόμα περισσότερες

πληροφορίες. Το πρώτο βήμα ήταν να κάνουμε χρήση της μεθόδου brainstorming για την

παραγωγή ιδεών. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία δημιουργήθηκε πλήθος concept, από τα

οποία πήραμε τα τρία επικρατέστερα, που είχαν παρουσιάσει περισσότερες αντοχές σε ότι

έχει να κάνει με την αποτελεσματική επίλυση του συνόλου των προβλημάτων και επιλέξαμε το

καλύτερο. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στη χρήση των σχεδιαστικών στόχων ως σχεδιαστικά

κριτήρια αξιολόγησης των concepts. Μέσα από αυτή τη διαδικασία σχεδιάστηκε
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αναλυτικότερα η ιδέα ενό ς βραχίονα προσαρμοσμένου στο βυτιοφόρο όχημα μέσω του

οποίου μεταφέρονται τα υγρά καύσιμα.

Τέλος, περιγράψαμε με λεπτομέρειες το τελικό concept, δημιουργώντας ένα αναλυτικό

σενάριο του προτεινόμενου τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας μεταφοράς των υγρών

καυσίμων, συνθέτοντας ένα storyboard που μας βοήθησε στην εικονοποίηση του σεναρίου για

τη μετάδοση περισσότερων πληροφοριών και παραδίδοντας  ως συμπεράσματα τα στοιχεία,

που προσδοκούμε μετά από τη σχεδιαστική επέμβαση, να αποκτήσουν μια ποιοτική και

λειτουργική αναβάθμιση.
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2. Απευθυνόμενο κοινό
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε λεπτομερώς όλα εκείνα τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά που διέπουν το απευθυνόμενο κοινό, για το οποίο καλούμαστε να

επανασχεδιάσουμε το σύστημα μεταφοράς υγρών καυσίμων από διαμερίσματ α βυτιοφόρου

οχήματος σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίου.

Αρχικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σ τον Ελλαδικό χώρο χορηγούνται από το

Ελληνικό κράτος περίπου 1. 000 άδειες εξάσκησης επαγγέλματος οδηγών βυτιοφόρων

οχημάτων δημόσιας χρήσης. Επίσης, για τις ανάγκες των 12 εταιριών που εμπορεύονται και

διακινούν υγρά καύσιμα στην Ελλάδα , εκδίδονται επιπλέον 30 με 40 άδειες εξάσκησης

επαγγέλματος οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης ανά εταιρία. Αν πάρουμε σαν

δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά εκτελούν 3 βάρδιες κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, τότε

μπορούμε να εξάγουμε μια εκτίμηση ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξασκούν το επάγγελμα

του οδηγού βυτιοφόρου οχήματος περίπου 4.000 άτομα. Αυτό μας δίνει μια αρχική

προσέγγιση του αριθμού των ανθρώπων που αποτελούν το απευθ υνόμενο κοινό, για το οποίο

θα κληθούμε να λάβουμε υπόψη, στη διαδικασία του σχεδιασμού .

Ύστερα από συζητήσεις που είχαμε με επαγγελματίες οδηγούς βυτιοφόρου οχήματος

και μετά από προσωπική παρατήρηση, καταγράψαμε κάποιες πληροφορίες που έχουν να

κάνουν με την ημερήσια διεξαγωγή της εργασίας τους.

Το επάγγελμα του οδηγού βυτιοφόρου απαιτεί 8 με 14 ώρες εργασίας και εκτε λούνται

περίπου 3 δρομολόγια ανά βάρδια. Σε κάθε δρομολόγιο , το προσωπικό που χρειάζεται είναι ο

οδηγός του βυτιοφόρου και οι αρμοδιότητες του είναι η φόρτωση του βυτίου, η ασφαλή ς

μεταφορά του και η εκφόρτωση του. Σε κάθε δρομολόγιο μπορούν να διακινηθούν έως 38.000

λίτρα υγρών καύσιμων, τα οποία μπορούν να μοιραστούν το πολύ σε 12 διαμερίσματα του

βυτίου. Η φόρτωση του βυτιοφόρου ανά δρομολόγιο γίνεται 1 φορά και η εκφόρτωση του

βυτιοφόρου ανά δρομολόγιο φτάνει έως και τις 12 φορές. Άρα συνολικά σε μία βάρδια, ένας
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οδηγός βυτιοφόρου μπορεί να μεταφέρει 114.000 λίτρα υγρών καύσιμων , μπορεί να εκτελέσει

έως και 3 φορές τη φόρτωση του βυτίου και μπορεί να εκτελέσει έως και 36 φορές την

εκφόρτωσή του.

Δεδομένα και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ηλικία αλλά και με τη σωματική

διαστασιολόγηση των ανθρώπων που αποτελούν το απευθυνόμενο κοινό, δεν έχουν συλλεχτεί

για τους εξής λόγους: (α) έχει π αρατηρηθεί μια τάση αλλαγής καριέρας των ανθρώπων που

ασχολούνται με τη μεταφορά υγρών καυσίμων σε άλλα επαγγέλματα, τα οποία απαιτούν

δίπλωμα οδήγησης βαρέων οχημάτων, με αποτέλεσμα τη συχνή αντικατάσταση τους, (β) οι

εταιρίες δεν διαθέτουν κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο για την πρόσληψη του προσωπικού στη

συγκεκριμένη θέση, πέρα από τα απαραίτητα κρατικά έγγραφα που πρέπει να διαθέτει ο

υποψήφιος οδηγός και (γ) η διαδικασία συλλογής και  επεξεργασίας των απαραίτητων

δεδομένων θα απαιτούσε ένα πολύ μεγάλο χρ ονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί με στοιχεία,

τα οποία μπορεί να αλλάξουν δραστικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι οι ηλικίες που θα πρέπει να εστιάσουμε θα είναι μεταξύ

18 και 65 χρονών, που αποτελούν, αντίστοιχα, το όριο που θ έτει το κράτος για την απόκτηση

επαγγελματικού διπλώματος και της συνταξιοδότησης των οδηγών. Επίσης, θεωρούμε ότι

πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαστασιολόγηση του Ελληνικού πληθυσμού, που έχει να κάνει

με το 5ο έως το 95ο εκατοστημόριο της κανονικής κατανομ ής του, παίρνοντας σαν δεδομένη τη

ρευστότητα που παρουσιάζει το απευθυνόμενο κοινό λόγω της αντικατάστασής του αλλά και

την είσοδο του γυναικείου φύλου στο επάγγελμα αυτό.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρόλη την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν οι

αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά που διέπουν αυτή την κοινωνική ομάδα στη

συγκεκριμένη θέση εργασίας, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό μας όσο το

δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες, που θα μπορούσαν να αποτελούν

τους μελλοντικούς χρήστες του νέου συστήματος.
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Παράλληλα, στον ίδιο χώρο εργασίας με το απευθυνόμενο κοινό για το οποίο μας

ενδιαφέρει να σχεδιάσουμε, αλλά με σαφώς διαφορετικές αρμοδιότητες όσον αναφορά στη

μεταφορά των καυσίμων, συμμετέχουν και άλλες ομάδες εργαζομένων , μία εκ των οποίων

αποτελούν οι πρατηριούχοι. Στην όλη διαδικασία μεταφοράς, ο πρατηριούχος επωμίζεται την

ευθύνη του έλεγχου της ασφαλούς και ποιοτικής μεταφοράς των καυσίμων, όπως ακόμα και

την πιστοποίηση των ποσοτήτων που παρελήφθησαν από το πρατήριο για τη συμπλήρωση

των απαραίτητων εγγράφων.
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3. Χώρος του Προβλήματος
Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε τη διαδικασία μεταφοράς των καυσίμων, από τη

στιγμή άντλησης τους, έως τη στιγμή που θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, έχοντας σαν

στόχο τον εντοπισμό του απευθυνόμενου κοινού μέσα στην όλη διαδικασία και τον

προσδιορισμό του χώρου όπου ξεκινούν και τελειώνουν οι αρμοδιότητές του. Έτσι, θα

μπορέσουμε στη συνέχεια, να μελετήσουμε λεπτομερώς το χώρο εργασίας μέσα στον οποίο

εργάζονται οι άνθρωποι για τους οποίους καλούμαστε να σχεδιάσουμε.

3.1. Γενικευμένη Μελέτη της Διαδικασίας Μεταφοράς Υγρών

Καυσίμων

Στο Σχήμα 3.1 απεικονίζεται η διαδικασία μεταφοράς του πετρελαίου από τα

διυλιστήρια στον τελικό καταναλωτή. Όπως παρατηρούμε, όταν το αργό ακατέργαστο

πετρέλαιο το αντλούμε από φυσικούς πόρους που βρίσκονται σ τη χώρα όπου και γίνεται η

επεξεργασία του και το μεταφέρουμε μέσω μεγάλων σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις

επεξεργασίας του, το αποκαλούμε πετρέλαιο εσωτερικού και όταν το εισάγουμε από μια άλλη

χώρα σε μορφή αργού ακατέργαστου πετρελαίου μέσο πετρελαιοφόρου τάνκερ, φορτηγίδας ή

μεγάλων σωληνώσεων και το επεξεργαζόμαστε, το αποκαλούμε εισαγόμενο πετρέλαιο.

Σχήμα 3.1: Γενικευμένη διαδικασία μεταφοράς υγρών καυσίμων.
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Επειδή το ακατέργαστο πετρέλαιο αποτελείται από ένα μίγμα υδρογονανθράκων, στις

εγκαταστάσεις καθαρισμού χωρίζουν αυτούς τους υδρογονάνθρακες σε διαφορετικά

προϊόντα. Αυτά τα βιομηχανικά προϊόντα περιλαμβάνουν τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το

πετρέλαιο θέρμανσης, τα κ αύσιμα των αεριωθούμενων, το υγροποιημένο γκάζι, τα

υπολειμματικά καύσιμα πετρελαίου, και πολλά άλλα , τα οποία με τη σειρά τους

χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη από πάρα πολλές βιομηχανίες, όπως είναι η

αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία φαρμάκων, η βιομηχαν ία καλλυντικών κλπ.

Αφότου το ακατέργαστο πετρέλαιο μετατραπεί σε βενζίνη και σε άλλα προϊόντα

πετρελαίου, τα προϊόντα αυτά πρέπει να διανεμηθούν στους αγοραστές (χώρες). Η

μεγαλύτερη ποσότητα της βενζίνης και των προϊόντων πετρελαίου στέλνονται πρώτα μέσω

σωληνώσεων σε αποθηκευτικά τερματικά , που βρίσκονται κοντά στις περιοχές κατεργασίας

και έπειτα φορτώνονται σε πετρελαιοφόρα τάνκερ, φορτηγίδες ή σε μεγάλες σωληνώσεις και

στέλνονται στα τερματικά μαζικής αποθήκευσης των χωρών που τα έχουν παραγγείλει .

Δεδομένου ότι αυτές οι ποσότητες δεν στέλνονται μέσω διαφορετικών σωληνώσεων,

εμφανίζονται κάποιες μίξεις ή αναμίξεις των προϊόντων. Έτσι εξηγείται γιατί πρέπει να

ελέγχεται η ποιότητα της βενζίνης και των άλλων πετρελαϊκών προϊόντων καθώς εισάγονται

και εξάγονται από τις σωληνώσεις , προκειμένου να ικανοποιούν τα ποιοτικά δεδομένα. Όταν

το προϊόν αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τοπικά, κρατικά, ή ομοσπονδιακά ποιοτικά δεδομένα,

πρέπει να αφαιρείται και να μεταφέρετε πίσω στις βιομηχανίες για περαιτέρω επεξεργασία .

Μετά από τη μεταφορά της βενζίνης και των προϊόντων πετρελαίου μέσω των

πετρελαιοφόρων τάνκερ, φορτηγίδων ή των μεγάλων σωληνώσεων και τη φύλαξή τους σε

τερματικά μαζικής αποθήκευσης, ικανοποιούνται οι ανάγκες των εταιριών διανομής καυσίμων

που εδρεύουν σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Συχνά εξυπηρετούνται μέσω του ίδιου μαζικού

τερματικού που διαθέτει κάθε χώρα, κάνοντας χρήση μεγάλων σωληνώσεων .

Από αυτά τα εταιρικά τερματικά πλέον, η βενζίνη φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα

με προορισμό τα διάφορα πρατήρια διακ ίνησης υγρών καυσίμων, κάνοντας χρήση ενός

εξελιγμένου κεντρικού συστήματος φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων σε ειδικά
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διαμορφωμένες εγκαταστάσεις . Οι δεξαμενές σε αυτά τα οχήματα, μπορούν, χαρακτηριστικά,

να κρατήσουν 38.000 λίτρα προϊόντος, το οποίο συνήθως έχει διαιρεθεί σε ξεχωριστά

διαμερίσματα άνισων ποσοτικών αναλογιών ,  που επιτρέπουν τη μεταφορά διαφορετικών

ειδών βενζίνης ή παραγώγων πετρελαίου. Η δεξαμενή των βυτιοφόρων οχημάτων φέρουν

ειδικά διακριτικά της μάρκας της εταιρίας που εμπορεύεται τη βενζίνη για να

διαφοροποιούνται από άλλες εταιρίες.

Τα βυτιοφόρα οχήματα αφού προσεγγίσουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων που

επιθυμούν να ανεφοδιαστούν, μεταφέρουν τα προϊόντα με ένα σύστημα μανικών, γεμίζουν τις

υπόγειες δεξαμενές που αποτελούν και τα αποθηκ ευτικά τερματικά των πρατηρίων και αφού

συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα αποχωρούν από το χώρο του πρατηρίου. Σαν τελική

φάση, τα προϊόντα μέσω ενός δικτύου αντλιών, διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.

3.2. Εντοπισμός των Καθηκόντων τα οποία εκτελεί το

Απευθυνόμενο Κοινό στη διαδικασία Μεταφοράς Υγρών

Καυσίμων

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το απευθυνόμενο κοινό, σε

ολόκληρη τη διαδικασία της μεταφοράς των υγρών καυσίμων, από τη φάση άντλησης έως τη

διάθεση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό να απομονώσουμε τα καθήκοντα τα οποία εκτελεί

ο οδηγός και να περάσουμε στη λεπτομερή μελέτη του καθήκοντος που πραγματικά μας

ενδιαφέρει.

Έτσι, σαν πρώτη εκτίμηση, μπορούμε να πούμε ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος

παίρνει θέση στην όλη διαδικασ ία μεταφοράς των υγρών καυσίμων: (α) από τα εταιρικά

τερματικά μαζικής αποθήκευσης των προϊόντων, όπου αναλαμβάνει τη φόρτωση των

διαμερισμάτων του βυτιοφόρου οχήματος, (β) στη διαδικασία της ασφαλούς μεταφοράς των

προϊόντων μέσω των οδικών αρτηριών των δι αφόρων πόλεων όπου καλείτε να εξυπηρετήσει

και (γ) στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου αναλαμβάνει την εκφόρτωση των καυσίμων από
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τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος σε υπόγειες δεξαμενές, με σκοπό την επίτευξη του

ανεφοδιασμού των πρατηρίων.

Σχήμα 3.2: Εντοπισμός Καθηκόντων

3.3. Επιλογή του Καθήκοντος

Από τα τρία καθήκοντα που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: (α) τη μεταφορά από τα

εταιρικά τερματικά μαζικής αποθήκευσης των προϊόντων, (β) τη διαδ ικασία της ασφαλούς

οδικής μεταφοράς των προϊόντων και (γ) τη μεταφορά στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου

εκφορτώνονται τα καύσιμα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος σε υπόγειες

δεξαμενές, αποφασίστηκε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να εξετάσουμε λ επτομερώς, το

καθήκον που έχει να κάνει με τη φάση εκφόρτωσης των καυσίμων από τα διαμερίσματα του

βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου των υγρών καυσίμων.
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Σχήμα 3.3: Επιλογή καθήκοντος.

Αυτή η απόφαση βασίστηκε στους εξής λόγους: (α) στα εταιρικά κεντρικά τερματικά

όπου και εκτελείται η διαδικασία της φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων, λόγω του ότι

έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν σύγχρονες, ειδικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους

σκοπούς τους, θεωρούμε ότι έχουν ληφθεί σε μεγάλο βαθμό και πληρούνται όλες εκείνες οι

παράμετροι και προϋποθέσεις, που συντελούν στην πρόληψη προβλημάτων που θα

μπορούσαν να προκληθούν στο απευθυνόμενο κοινό ή το περιβάλλον που δρα κ αι (β) η

διαδικασία της ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχει να

κάνει με το σχεδιασμό της καμπίνας, της θέσεως οδήγησης και του υπόλοιπου βυτιοφόρου

οχήματος, τα οποία επανασχεδιάζονται και βελτιώνονται ετησίως από τις

αυτοκινητοβιομηχανίες, Οπότε και σε αυτόν το χώρο θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να

εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να προκληθεί στο απευθυνόμενο κοινό ή το

περιβάλλον που δρα.

Αντιθέτως με τα δύο προηγούμενα καθήκοντα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου

εκφορτώνονται τα καύσιμα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες

δεξαμενές (καθήκον (γ)), παρατηρείται μια σχετική στασιμότητα στην εξέλιξη του εξοπλισμού
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που χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση του καθήκοντος, μια αρκετά μεγάλη και πολύπλοκ η

ανάθεση αρμοδιοτήτων στον οδηγό του βυτιοφόρου οχήματος που απαιτεί περισσότερο

χρόνο, προσπάθεια και ενέργεια σε σχέση με τα δύο προηγούμενα καθήκοντα και γενικά μια

αρκετά μεγάλη ανοχή και ευκολία, στην παράκαμψη της φυσικής και ασφαλούς ροής της

εργασίας.

3.4. Ανάλυση του καθήκοντος σε επιμέρους φάσεις εργασίας

Σε αυτή τη φάση, θα κάνουμε μια πρώτη ανάλυση των φάσεων εργασίας του

καθήκοντος που έχει να κάνει με τη μεταφορά στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου

εκφορτώνονται τα καύσιμα από τα διαμερίσματα τ ου βυτιοφόρου οχήματος σε υπόγειες

δεξαμενές.

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στον Πίνακα 3.1 το καθήκον που μελετάμε έχει

χωριστεί σε 13 φάσεις εργασίας.

Πίνακας 3.1: Ανάλυση καθήκοντος μεταφοράς καυσίμων από Βυτιοφόρο Όχημα σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων .

Ξεκινά με την (1) Είσοδο του Βυτιοφόρου Οχήματος στο χώρο του Πρατηρίου  και

συνεχίζει με την (2) Στάθμευση του Βυτιοφόρου Οχήματος στο χώρο του ανεφοδιασμού,

περνά στην (3) Προετοιμασία του πρατηρίου για τη μεταφορά των υγρών καυσίμων και στην
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(4) Προετοιμασία του Βυτιοφόρου Οχήματος για τη μεταφορά των υγρών καυσίμων, συνεχίζει

στην (5) Συναρμολόγηση του εξοπλισμού ένωσης των εξόδων του βυτιοφόρου οχήματος, με

τις εισόδους των υπόγειων δε ξαμενών και της ανάκτησης ατμών, στον (6) Έλεγχο συνθηκών

για την ασφαλή μεταφορά των υγρών καυσίμων, στην (7) Μεταφορά των υγρών καυσίμων,

στην (8) Ολοκλήρωση της μεταφοράς, στην (9) Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού ένωσης

των εξόδων του βυτιοφόρου οχήματος, με τις εισόδους των υπόγειων δε ξαμενών και της

ανάκτησης ατμών, στην (10) Προετοιμασία του βυτιοφόρου οχήματος για αναχώρηση, στην

(11) Προετοιμασία του πρατηρίου για κανονική λειτου ργία, στην (12) Συμπλήρωση των

απαραίτητων εγγράφων και τέλος, καταλήγει με την (13) Έξοδο του Βυτιοφόρου οχήματος στο

χώρο του πρατηρίου.

Μετά από προσεκτική παρατήρηση εξακριβώσαμε ότι στην πραγματικότητα ο οδηγός

του βυτιοφόρου οχήματος, που αποτελεί και το απευθυνόμενο κοινό που μας ενδιαφέρει για

τη σχεδίαση, δρα ενεργά και ασχολείται άμεσα με την εκφόρτωση των καυσίμων από τα

διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών

καυσίμων από την (4) Προετοιμασία του Βυτιοφόρου Οχήματος για τη μεταφορά των υγρών

καυσίμων, έως και την (10) Προετοιμασία του βυτιοφόρου οχήματος για αναχώρηση, οι

εργασίες αυτές αποτελούν το χώρο του προβλήματος.

3.5. Λεπτομερής Μελέτη του Χώρου του Προβλήματος

Σε αυτήν την ενότητα, θα αναφερθούμε λεπτομερώς στην ανάλυση του χώρου του

προβλήματος, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα αλλά και να αναλύσουμε τις φάσεις

εργασίας που αφορούν στη μεταφορά των υγρών καυσίμων από το βυτιοφόρο όχημα στις

υπόγειες δεξαμενές, σε ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει ο οδηγός του βυτιοφόρου

οχήματος για να ολοκληρώσει το καθήκον του.

Πριν περάσουμε όμως στη διαδικασία της λεπτομερούς ανάλυσης του χώρο υ του

προβλήματος, θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τις δύο φυσικές οντότητες, οι οποίες

θέτουν και τα όρια του καθήκοντος, δηλαδή το βυτιοφόρο όχημα και το πρατήριο υγρών
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καυσίμων, ώστε να καταγράψουμε μερικές πληροφορίες για τα προϊόντα, τις υπόγειες

δεξαμενές και το σύστημα ανάκτησης ατμών.

3.5.1. Βυτιοφόρο Όχημα

Τα βυτιοφόρα οχήματα μετατρέπονται για να ικανοποιήσουν 3 βασικά είδη

ανεφοδιασμών, τους ανεφοδιασμούς σε τερματικά βιομηχανιών, βιοτεχνιών και εργοστασίων,

τους ανεφοδιασμούς σε αεροπλάνα ή αερ ιωθούμενα και τέλος ανεφοδιασμούς σε πρατήρια

υγρών καυσίμων. Το βυτιοφόρο όχημα που θα μας απασχολήσει είναι εκείνο που μεταφέρει

καύσιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων,  το οποίο αποτελείται κυρίως από 2 βασικά μέρη (α)

τον τράκτορα και (β) το βυτίο. Ο τράκτ ορας έχει να κάνει με τη μεταφορά του βυτίου, μέσω

του οδικού δικτύου, στον προορισμό του και με την παροχή των κυκλωμάτων λειτουργίας του

βυτίου με ρεύμα αλλά και με συμπιεσμένο αέρα. Το βυτίο από την άλλη έχει να κάνει με την

αποθήκευση και την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων αλλά και του συστήματος

εκφόρτωσης.

Σχήμα 3.4: Βυτιοφόρο Όχημα

Ειδικότερα σε ένα τυπικό βυτιοφόρο όχημα (Σχήμα 3.4) που ικανοποιεί τις ανάγκες

πρατηρίων υγρών καυσίμων θα συναντήσουμε τα παρακάτω: (1) τον ειδικό εξοπλισμό του

βυτίου για τη φόρτωση από κάτω προς τα επάνω (γενικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το

υπάρχον νομικό πλαίσιο που αφορά στη φόρτωση του βυτιοφόρου οχήματος, υποχρεώνει τη

φόρτωση από κάτω προς τα επάνω παρά από επάνω προς τα κάτω επειδή, υπάρχει μικρότερ η

ανακίνηση του προϊόντος με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται μικρότερες έως μηδαμινές

ποσότητες ατμών στο περιβάλλον, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αποδοτικότερη προστασία
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του περιβάλλοντος, της υγείας και της πυρασφάλειας που θα μας απασχολήσουν ειδικότερα

στα επόμενα κεφάλαια), (2) το σύστημα ανάκτησης ατμών που θα το αναλύσουμε παρακάτω,

(3) τις βαλβίδες έκτακτης ανάγκης, (4) το σύστημα αποφυγής υπερχείλισης που εφαρμόζεται

σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά κατά τη φόρτωση, (5) τον εξοπλισμό ελέγχου των λειτουρ γιών

που απαιτούν συμπιεσμένο αέρα, (6) τις βαλβίδες εξόδου, (7) τον εξοπλισμό που

προσαρμόζεται στις σωληνώσεις μεταφοράς των προϊόντων και τις σωληνώσεις μεταφοράς,

(8) τους μετρητές ροής και ποσότητας, (9) το σύστημα προστασίας υπερχείλισης κατά την

εκφόρτωση, (10) την πνευματική αντλία, (11) το σύστημα ελέγχου γείωσης του βυτίου, (12) το

σύστημα ασφαλείας και ελέγχου ενέργειας του βυτιοφόρου, (13) και τους πυροσβεστήρες

κατάσβεσης.

Εικόνα 3.1 : Εξοπλισμός βυτιοφόρου για τη μεταφορά των καυσίμων.

Εικόνα 3.2 : Μέτρα πυρασφάλειας του βυτιοφόρου .

3.5.2. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη σειρά τους, μπορούν να χωριστούν και αυτά σε 3

κατηγορίες που έχουν σαν κύρια χαρακτηρίστηκα το μέγεθος τους και την περι οχή που

λειτουργούν. Έτσι, στην 1 η κατηγορία, συναντάμε πρατήρια που βρίσκονται στην επαρχία και
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εντοπίζονται κυρίως σε εθνικούς δρόμους. Ο εκμεταλλεύσιμος χώρος λειτουργίας φτάνει τα

4000 τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος ανεφοδιασμού του πρατηρίου διαφέρει α πό το χώρο

εξυπηρέτησης των πελατών. Αυτή η κατηγορία αφορά περίπου το 15% του συνόλου των

πρατηρίων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Στην 2η κατηγορία, συναντάμε πρατήρια που βρίσκονται μέσα σε αστικά κέντρα, όπου

ο χώρος λειτουργίας τους αφορά μόνο την εξυπηρέτ ηση των αναγκών του πρατηρίου. Ο

εκμεταλλεύσιμος χώρος λειτουργίας φτάνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος

ανεφοδιασμού του πρατηρίου είναι ο ίδιος με το χώρο εξυπηρέτησης των πελατών. Αυτή η

κατηγορία αφορά περίπου το 80% του συνόλου των πρατηρίων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Στην 3η και τελευταία κατηγορία, συναντάμε πρατήρια που βρίσκονται μέσα σε αστικά

κέντρα, όπου ο χώρος λειτουργίας του αφορά την εξυπηρέτηση των αναγκών του πρατηρίου,

αλλά και άλλων αναγκών δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης (πρατήρια που στεγάζονται κάτω από

πολυκατοικίες, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες). Ο εκμεταλλεύσιμος χώρος λειτουργίας είναι

μικρότερος από τα 500 τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος ανεφοδιασμού του πρατηρίου είναι ο

ίδιος με το χώρο εξυπηρέτησης των πελατών. Αυτή η κατηγορία α φορά περίπου το 5% του

συνόλου των πρατηρίων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Λόγω του περιορισμένου οικοδομήσιμου και εκμεταλλεύσιμου χώρου που μπορούμε

να βρούμε στα αστικά κέντρα, αλλά και του νέου πιο αυστηρού νομικού πλαισίου που

θεσπίστηκε στην Ελλάδα σε ότ ι αφορά την άδεια λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων,

που οδηγεί στην παύση της λειτουργίας των πρατηρίων που ανήκουν την 3 η κατηγορία στα

επόμενα 10 χρόνια, θεωρείται χρησιμότερο να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε πρατήρια

που αποτελούν την 2η κατηγορία.
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Σχήμα 3.5 : Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Ειδικότερα, σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων της 2 ης κατηγορίας θα συναντήσουμε τα

παρακάτω: (1) πεζοδρόμια, (2) το χώρο αναμονής του πλυντηρίου, (3) την είσοδο του

πλυντηρίου, (4) το χώρο διαφυγής από το χώρο αναμονής του πλυντηρίου, (5) την είσοδο του

χώρου αναμονής του πλυντηρίου, (6) την είσοδο του πρατηρίου, (7) την περιοχή

ανεφοδιασμού, (8) την είσοδο του καταστήματος, (9) το χώρο στάθμευσης των ποδηλάτων,

(10) την έξοδο του πλυντηρίου, (11) το σύστημα ανάκτησης ατμών (που θα το αναλύσουμε

παρακάτω), (12) τις εγκαταστάσεις εξασθένησης των θορύβων, (13) τους κάδους

απορριμμάτων, (14) τις υπόγειες δεξαμενές (που θα αναλύσουμε παρακάτω), (15) το

στέγαστρο προφύλαξης του χώρου εξυπηρέτησης τω ν πελατών, (16) τους συρμάτινους

φράχτες αν και όπου αυτοί χρειάζονται, (17) τις νησίδες των αντλιών που οριοθετούν και το

χώρο εξυπηρέτησης των πελατών και (18) την έξοδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

3.5.3. Υπόγειες Δεξαμενές

Όπως μελετήσαμε αναλυτικά το βυτιοφόρο όχημα που αποτελεί το μέσο μεταφοράς

των καυσίμων και το αποθηκευτικό τερματικό από όπου εκφορτώνονται τα προϊόντα, έτσι και

σε αυτή την υποενότητα θα εξετάσουμε και θα μελετήσουμε τις υπόγειες δεξαμενές που

βρίσκονται στα πρατήρια υγρών καυσίμω ν και αποτελούν τον προορισμό των προϊόντων κατά
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τη μεταφορά τους από το βυτιοφόρο όχημα, στον τερματικό αποθηκευτικό χώρο του

πρατηρίου υγρών καυσίμων και το χώρο από όπου ξεκινούν τα καύσιμα με τη βοήθεια

αντλιών και καταλήγουν στα αποθηκευτικά τερματικά των τελικών καταναλωτών.

Γενικότερα, συναντήσαμε μια αρκετά μεγάλη και αναλυτική βιβλιογραφία που αφορά

σε περιορισμούς, κανόνες, απαιτήσεις και νομικές προδιαγραφές που θα έπρεπε να

πληρούνται, στη σχεδίαση, στη κατασκευή και κατά τη φάση της εγκατάσταση ς, έτσι ώστε μια

δεξαμενή που προσδιορίζεται για την αποθήκευση υγρών καυσίμων σε ένα πρατήριο, να

θεωρείται σύγχρονη και  ασφαλής.

Σχήμα 3.6 : Υπόγεια Δεξαμενή υγρών καυσίμων .

Ειδικότερα, σε ότι έχει να κάνει με τις υπόγειες δεξαμενές που βρίσκονται σε ένα

πρατήριο υγρών καυσίμων διακρίναμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Πρόκειται για δεξαμενές

που το σχήμα τους είναι κατά βάση κυλινδρικό με διάμετρο βάσης 3 μέτρα και ύψος επίσης 3

μέτρα. Η χωρητικότητα τους φτάνει και τα 15000 λίτρα προϊόντος, κατασκευάζονται κυρίως

από σίδηρο και διαθέτουν τοιχώματα που φτάνουν και τα 0,476 εκατοστά του μέτρου πάχος.
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Διαθέτουν κυρίως 2 βασικά χαρακτηριστικά: (Α) βάσεις εκτροπής  παραμόρφωσης του

σώματος της δεξαμενής και (Β) τις αρχικές συναρμο λογήσεις που αφορούν σωληνώσεις

εισόδου προϊόντος, εξόδου προϊόντος και ανάκτησης ατμών της δεξαμενής. Επιπλέον

διαθέτουν: (1) την τουρμπίνα άντλησης, (2) τα επιμέρους εξαρτήματα της τουρμπίνας

άντλησης, (3) φρεάτιο προστασίας των εξόδων της δεξαμενής, (4) ηλεκτρονικό εξάρτημα

λεπτομερούς μέτρησης των προϊόντων, (5) στεφανιαίος αισθητήρας ηλεκτρονικής μέτρησης

τυχών παραμορφώσεων της δεξαμενής, (6) ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου, (7) σύστημα ιμάντων

σταθεροποίησης, (8) κολώνες στήριξης ιμάντων, (9) διανεμητής, ( 10) φρεάτιο αποστράγγισης

του διανεμητή, (11) σωλήνες με ενισχυμένα τοιχώματα, (12) καταδυόμενη αντλία, (13)

θάλαμος ανεφοδιασμού με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας σε περίπτωση υπερχείλισης,

(14) θάλαμος ανάκτησης ατμών στο βυτιοφόρο όχημα, (15) χώρος απο θήκευσης προϊόντος σε

περίπτωση διαρροής ή ατυχήματος και (16) θάλαμος εκτόνωσης ατμών στο περιβάλλον.

Κατά τη φάση της εγκατάστασης τους, σκάβεται ένας θάλαμος βάθους 4,2 μέτρων, 3,4

μέτρων μήκους και 3,4 μέτρων πλάτους, στη συνέχεια ενισχύονται η βάση κα ι τα πλαϊνά

τοιχώματα με μπετόν 20 εκατοστών πάχους και τοποθετείται η δεξαμενή στο εσωτερικό όπου

και θάβεται σε χώμα ή μία σύνθεση χώματος και χαλικιού έως επάνω, αφήνοντας ανέπαφες

τις εξόδους των θαλαμών. Στο τελευταίο 1 μέτρο δημιουργείται το καλούπι του φρεατίου που

περιέχει την τουρμπίνα άντλησης, όλα τα υπόλοιπα θάβονται και στο τέλος ρίχνουν μπετό που

θα αποτελέσει και το επίπεδο της επιφάνειας.

3.5.4. Σύστημα Ανάκτησης Ατμών

Σε αυτή την υποενότητα, θα μελετήσουμε γενικότερα την εφαρμογή και τη

χρησιμότητα του συστήματος ανάκτησης ατμών και το ρόλο που παίζει στη διαδικασία

μεταφοράς των υγρών καυσίμων από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις

υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων.
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Σχήμα 3.7 : Σύστημα ανάκτησης ατμών.

Κατά τη φάση φόρτωσης των υγρών καυσίμων στα διαμερίσματα του βυτιοφόρου

οχήματος και εκφόρτωσης τους από αυτά, δημιουργούνται ατμοί που έχουν 4 βασικά, πολύ

επικίνδυνα, χαρακτηριστικά: (1) είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι, (2) επιβαρύνουν αρνητικά το

περιβάλλον, (3) επιβαρύνουν αρνητικά την υγεία και (4) αν συσσωρευτούν παραπάνω από

όσο αντέχει η χωρητικότητα του αποθηκευτικού τερματικού, δημιουργούν εξαιρετικά υψηλές

εντάσεις στα τοιχώματα που τα περικλείει.

Έτσι δημιουργήθηκε η διαδικασία ανάκτησης ατμών, που με απλά λόγια χαρακτηρίζει

τη μεταφορά των ατμών από τον αποθηκευτικό χώρο όπου εισέρχονται τα υγρά καύσιμα, στον

αποθηκευτικό χώρο από όπου προέρχονται τα υγρά καύσιμα, με την προϋπόθεση ότι η

μεταφορά των καυσίμων και η μεταφορά των ατμών γίνεται παράλλη λα.

Η ανάκτηση ατμών χωρίζεται σε δύο στάδια: (α) την ανάκτηση ατμών σταδίου 1 που

χαρακτηρίζει τη μεταφορά των ατμών από τις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών

καυσίμων πίσω στα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος από όπου προέρχονται τα

προϊόντα και (β) την ανάκτηση ατμών σταδίου 2 που χαρακτηρίζει τη μεταφορά των ατμών

από τα διαμερίσματα των βυτιοφόρων οχημάτων στα αποθηκευτικά τερματικά των ειδικών

εγκαταστάσεων, από όπου προέρχονται τα προϊόντα που φορτώνονται στο βυτίο.

Υγρά

Καύσιμα

Υγρά Καύσιμα

Ατμοί

Ατμοί

Μεταφορά Υγρών Καυσίμων

Μεταφορά Ατμών
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Σχήμα 3.8(α) : Ανάκτηση Ατμών Στάδιο 1 από κάθε δεξαμενή
ξεχωριστά.

Σχήμα 3.8(β) : Ανάκτηση Ατμών Στάδιο 1 από μία
συγκεντρωτική έξοδο των δεξαμενών .

3.5.5. Προϊόντα υγρών καυσίμων

Τα υγρά καύσιμα που διακινούνται σε ένα πρατήριο χωρίζονται σε 2 βασικές

κατηγορίες: (Α) τις βενζίνες και (Β) τα πετρέλαια, με βασική διαφορά ότι οι ατμοί της βενζίνης

φλέγονται όταν έρθουν σε επαφή με μέσο που έχει θερμοκρασία που ξεπερνά το σημείο

ανάφλεξής τους, ενώ οι ατμοί του πετρελαίου εκρήγνυνται μέσω της συμπίεσης τους.

Βενζίνες

Τις βενζίνες τις χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες: (Α1) των 95 οκτανίων <Αμόλυβδη>, (Α2) των

96 οκτανίων <Σούπερ ή Απλή> και (Α3) των 100 οκτανίων <Σούπερ Αμόλυβδη>. Στην ουσία, η

βάση και των τριών κατηγοριών παραμένει η ίδια αλλά αλλάζουν τα χημικά επιπρόσθετα που

τις εμπλουτίζουν και μετατρέπουν τις ιδιότητες της βενζίνης σε ότι έχει να κάνει με την καύση

της στους βενζινοκινητήρες.

Παρατηρώντας τον Πίνακα 3.3, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ατμοί της

βενζίνης είναι τόσο εύφλεκτοι. Όπως φαίνεται, το 38,3% των ατμώ ν που παράγει η βενζίνη

αποτελούνται από Βουτανικές και Πεντανικές ενώσεις που θεωρούνται εξαιρετικά εύφλεκτα

αέρια.
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Πίνακας 3.3 : Χημική Σύνθεση Ατμών Βενζίνης.

Πετρέλαια

Τα πετρέλαια τα διαχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες: (Β1) στο πετρέλαιο κίνησ ης και το

(Β2) πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο κίνησης το χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία των

πετρελαιοκινητήρων εσωτερικής καύσης ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης το χρησιμοποιούμε για

τη λειτουργία λεβήτων θέρμανσης.

Χημική Σύνθεση Ατμών Βενζίνης

Είδος Πυκνότητα %

Air 58.1

Propane 0.6

Iso-Butane 2.9

Butane 3.2

N-Butane 17.4

Iso-Pentane 7.7

Pentene 5.1

N-Pentane 2.0

Hexane 3.0

Σύνολο : 100.0
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Πίνακας 3.4 : Χημική Σύνθεση Ατμών Πετρελαίου Κίνησης.

3.5.6. Λεπτομερής ανάλυση του χώρου του προβλήματος (καθήκοντος)

Αφού μελετήσαμε τα διάφορα τμήματα που συνθέτουν το χώρο του προβλήματος,

μπορούμε να περάσουμε στη λεπτομερή ανάλυση των φάσεων εργασίας, που αφορούν στη

μεταφορά των υγρών καυσίμων από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες

δεξαμενές του πρατηρίου.

Χημική Σύνθεση Ατμών Πετρελαίου Κίνησης

Είδος Πυκνότητα %

Air 12.3

Pentadecane 9.9

Hexadecane 9.0

Tetadecane 9.0

Octadecane 7.5

Tridecane 7.2

Nonadecane 6.4

Eicosane 5.7

Dodecane 4.8

5-Methyl tetradecane 4.7

Heneicosane 4.3

2,6,10-Trimethyl pentadecane 3.6

Undecane 3.0

Docosane 2.0

3,7-Dimethyl nonane 2.0

2-Methyl Tridecane 1.8

Decane 1.6

2-Methyl pentadecane 1.5

2-Methyl hexadecane 1.5

3-Methyl hexadecane 1.2

4-Methyl tetradecane 1.0
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Όπως βλέπουμε στο (Σχήμα 3.9), ο χώρος του προβλήματος, που όπως προαναφέραμε,

εντοπίζεται στο καθήκον που χωρίζεται σε 7 φάσεις εργασίας που είναι: (1) η προετοιμασία

του βυτιοφόρου για τη μεταφορά των καυσίμων, (2) η συναρμολόγηση του εξοπλισμού, (3)

έλεγχος συνθηκών για τη μεταφορά των καυσίμων, (4) μεταφορά των καυσίμων, (5)

ολοκλήρωση της μεταφοράς, (6) α ποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και (7) π ροετοιμασία

του βυτιοφόρου οχήματος για αναχώρηση.

Με τη σειρά της, κάθε φάση εργασίας χωρίζεται σε ενέργειες. Η φάση εργασίας (1)

χωρίζεται σε: (1.1) Εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας, (1.2) Έλεγχος των μέτρων

πυρασφάλειας, (1.3) Απασφάλιση της εξόδου ανάκτησης α τμών, (1.4) Απασφάλιση του χώρου

προετοιμασίας των εξόδων των διαμερισμάτων, (1.5) Απασφάλιση του χώρου αποθήκευσης

των εξαρτημάτων, (1.6) Απασφάλιση της εξόδου του διαμερίσματος, (1.7) Προετοιμασία των

εξαρτημάτων, (1.8) Προετοιμασία των κομματιών μάνικας και (1.9) Απασφάλιση της εισόδου

της υπόγειας δεξαμενής. Η φάση εργασίας (2) χωρίζεται σε: (2.1) Ένωση της μάνικας

ανάκτησης ατμών με τις υπόγειες δεξαμενές, (2.2) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης των

δεξαμενών και της μάνικας, (2.3) Ένωση των εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών της

μάνικας μεταξύ τους, (2.4) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου των διαμερισμάτων

με τη μάνικα.

Η φάση εργασίας (3) χωρίζεται σε: (3.1) Έλεγχος των μέτρων πυρόσβεσης,(3.2) Έλεγχος

του περιβάλλοντος, (3.3) Έλεγχος του βυτιοφόρου, (3.4) Έλεγχος της γείωσης, (3.5) Έλεγχος των

αντλιών, (3.6) Έλεγχος των αποθεμάτων του πρατηρίου, (3.7) Έλεγχος της μάνικας ανάκτησης

ατμών, (3.8) Έλεγχος των εξαρτημάτων σύνδεσης της δεξαμενής με τη μάνικα, (3.9) Έλεγχος

των εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών της μάνικας μεταξύ τους και (3.10) Έλεγχος των

εξαρτήματος σύνδεσης των εξόδων των διαμερισμάτων με τη μάνικα. Η φάση εργασίας (4)

χωρίζεται σε: (4.1) Απεμπλοκή των βαλβίδων ανάκτησης ατμών , (4.2) Απεμπλοκή των

βαλβίδων ασφάλειας του βυτιοφόρου, (4.3) Απελευθέρωση της βαλβίδας εξόδου του

διαμερίσματος, (4.4) Έλεγχος του συστήματος μεταφοράς, (4.5) Έλεγχος των
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περιβαλλοντολογικών συνθηκών, (4.6) Έλεγχος της  φάσης της μεταφοράς και (4.7) Παραλαβή

των δειγμάτων.

Η φάση εργασίας (5) χωρίζεται σε: (5.1 ) Έλεγχος της μάνικας μεταφοράς, (5.2)

Αποστράγγιση των κομματιών της μάνικας μεταφοράς και (5.3) Αποστράγγιση των

διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. Η φάση εργασίας (6) χωρίζεται σε: (6.1) Σφράγισμα της

βαλβίδας εξόδου του διαμερίσματος, (6.2) Σφράγισμα των βαλβίδων ασφάλειας, (6.3)

Σφράγισμα των βαλβίδων ανάκτησης ατμών, (6.4) Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης της

εξόδου του διαμερίσματος με τη μάνικα, (6.5) Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης της

εισόδου των δεξαμενών με τη μάνικα, (6.6) Αποσύνδεση των εξαρτημάτων σύνδεσης των

κομματιών της μάνικας, (6.7) Αποσύνδεση της μάνικας ανάκτησης ατμών. Τέλος η φάση

εργασίας (7) χωρίζεται σε: (7.1) Εμπλοκή της εισόδου ανάκτησης ατμών του βυτιοφόρου, (7.2)

Εμπλοκή της εξόδου του διαμερ ίσματος του βυτιοφόρου οχήματος, (7.3) Εμπλοκή του χώρου

προστασίας των εξόδων των διαμερισμάτων, (7.4) Αποθήκευση των εξαρτημάτων, (7.5)

Εμπλοκή του αποθηκευτικού χώρου των εξαρτημάτων, (7.6) Αποθήκευση των κομματιών της

μάνικας, (7.7) Εμπλοκή της εισόδου των δεξαμενών, (7.8) Αποθήκευση των μέτρων

πυρασφάλειας.
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4. Σχεδιαστικά Κριτήρια
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούμε σε όλους εκείνους τους  περιορισμούς, τους

κανόνες, τις απαιτήσεις και τις νομικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε ο

σχεδιασμός της διαδικασίας μετα φοράς των καυσίμων από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου

οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων, να θεωρείται σύγχρονος

και  ασφαλής.

Γενικότερα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο χώρο της μεταφοράς των καυσίμων και

ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει με το καθήκον της μεταφοράς από το βυτιοφόρο στο πρατήριο

υγρών καυσίμων ισχύουν 3 βασικά κριτήρια: (1) το κριτήριο της πυρασφάλειας, (2) το κριτήριο

της προστασίας του περιβάλλοντος και (3) το κριτήριο της προστασίας της υγείας.

4.1. Κριτήριο πυρασφάλειας

Το κριτήριο της πυρασφάλειας, συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να

εφαρμοστούν για την πρόληψη και να αποφευχθεί οποιασδήποτε πιθανότητα να προκληθεί ή

να ενισχυθεί πυρκαγιά, από τα προϊόντα που μεταφέρονται κατά την ολοκλήρωση των

καθηκόντων της μεταφοράς των καυσίμων.

Προτού όμως περάσουμε, ειδικότερα, στο πως επηρεάζουν και με ποιο τρόπο

εφαρμόζονται τα μέτρα πυρασφάλειας κατά τη μεταφορά των καυσίμων, θα πρέπει να

αναφερθούμε στο πώς αντιμετωπίζονται τα προϊόντα που μεταφέρονται και ποια είναι η

συμπεριφορά τους, κατά το κριτήριο της πυρασφάλειας.

4.1.1. Εύφλεκτα υγρά

Γενικότερα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εύφλεκτα υγρά θεωρούνται όλα εκείνα τα

υλικά που βρίσκονται σε υγρή μορφή, τα οποία όταν θερμαίνονται σε μια συγκεκριμένη

θερμοκρασία, εκπέμπουν ατμούς που αναφλέγονται από μία φλόγα ή σπίθα. Τα εύφλεκτα

υγρά διαιρούνται σε 3 κλάσεις: στην Κλάση (1) που εμπεριέχει όλα εκείνα τα υγρά υψηλής

ανάφλεξης, που έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των 37,8 βαθμών Κελσίου, στην Κλάση (2) που
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εμπεριέχει τα λιγότερο εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από τους 37,8

βαθμούς Κελσίου και όχι μεγαλύτερο από τους 86,1 βαθμούς Κελσίου και στην Κλάση (3), που

εμπεριέχει τα σχετικά ασφαλέστερα υγρά όσον αφορά στην ανάφλεξη. Σε αυτήν την

κατηγορία συναντάμε υγρά με σημείο ανάφλεξης πάνω από 86,1 βαθμούς Κελσίου.

4.1.2. Μέτρα πυρασφάλειας

Ειδικότερα, κατά το καθήκον της μεταφοράς των προϊόντων από τα διαμερίσματα του

βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η

πυρασφάλεια χωρίζεται κυρίως σε δύο μέρη: (Α) τα μέτρα πυρασφάλειας που εφαρμόζονται

στο βυτιοφόρο όχημα και (Β) τα μέτρα πυρασφάλειας που εφαρμόζονται στο πρατήριο υγρών

καυσίμων.

Τα μέτρα πυρασφάλειας που αφορούν το Βυτιοφόρο όχημα, με τη σειρά τους

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στην (Α1) που αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας που

εφαρμόζονται στο βυτιοφόρο όχημα κατά τη μεταφορά των καυσίμων μέσω των οδικών

δικτύων και (Α2) στα μέτρα πυρασφάλειας που αφορούν στη μεταφορά των υγρών καυσίμων

από τα διαμερίσματα του βυ τιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου

υγρών καυσίμων.

Στην (Α1) κατηγορία θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής: (α) κατά τη μεταφορά των

καυσίμων μέσω των οδικών αρτηριών, το βυτιοφόρο όχημα θα πρέπει να φέρει τα προϊόντα

στεγανά αποθηκευμένα στο εσωτερικό του βυτίου και προστατευμένα από μεταλλικά

τοιχώματα που μπορούν να φτάσουν και τα 5 εκατοστόμετρα πάχος, έτσι ώστε σε περίπτωση

σύγκρουσης ή ανατροπής του οχήματος να μην διαρρεύσουν προϊόντα στο περιβάλλον λόγω

καταστροφής των τοιχωμάτων. ( β) Υπάρχει εγκατεστημένο, ένα σύστημα ελέγχου των ατμών

που δημιουργούνται από τα προϊόντα, με σκοπό την αποτροπή διαρροής ατμών στο

περιβάλλον και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ποσότητα των ατμών δημιουργεί

επικίνδυνα φορτία στις επιφάνειες του β υτίου, επιτρέπει την εκτόνωση των δυνάμεων αυτών

διοχετεύοντας κάποιες ποσότητες ατμών στο περιβάλλον. Επιπλέον το βυτίο θα πρέπει να

περιλαμβάνει τα απαραίτητα σήματα που πληροφορούν για την επικινδυνότητα των
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προϊόντων, προς γνώση και συμμόρφωση των γύρω οδηγών. Τέλος το βυτιοφόρο όχημα θα

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τουλάχιστον 2 έως 4 πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 12

κιλών.

Στην (Α2) κατηγορία, κατά τη φάση εκφόρτωσης των προϊόντων από το βυτίο στις

υπόγειες δεξαμενές, τα μέτρα που ισχύουν είναι: (α ) ο κινητήρας του βυτιοφόρου οχήματος

θα πρέπει να παραμένει κλειστός, (β) ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και που για τη

λειτουργία του χρειάζεται παροχή ρεύματος, πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος για

χώρους μεταφοράς καυσίμων, (γ) θα πρέπει να υπά ρχει εκτόνωση των στατικών ηλεκτρικών

φορτίων που μπορεί να δημιουργηθούν στο βυτίο, (δ) το σύστημα ελέγχου των ατμών θα

πρέπει να είναι μέρος του συστήματος ανάκτησης ατμών σταδίου 1, (ε) δεν θα πρέπει να

υπάρχει διαρροή προϊόντων ή ατμών που φέρονται από το σύστημα μεταφοράς στο

περιβάλλον, (ζ) θα πρέπει να τοποθετούνται δύο πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 12 κιλών

στο χώρο μεταφοράς των καυσίμων και (η) 4 ειδικούς κώνους, για τον αποκλεισμό του χώρου

ανεφοδιασμού.

Αντίστοιχα, τα μέτρα πυρασφάλειας που σχε τίζονται με το πρατήριο υγρών καυσίμων,

χωρίζονται και αυτά σε δύο κατηγορίες: στην (Β1) που αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας που

πρέπει να εφαρμόζονται κατά την ομαλή λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων και στην

(Β2) που αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας που πρέ πει να εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία

ανατροφοδότησης του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Η κατηγορία (Β1) η οποία έχει να κάνει: (α) με τις προειδοποιητικές πινακίδες

ασφαλείας που απαγορεύουν το κάπνισμα και τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, (β) την

τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης των 12 κιλών σε κάθε αντλία ξεχωριστά,

(γ) την εγκατάσταση τροχήλατου πυροσβεστήρα των 25 κιλών και (δ) την τοποθέτηση κάδου

με άμμο και φτυάρι των 15 κιλών.

Τέλος, στην κατηγορία (Β2) συναντάμε μέτρα που έχουν να κάνουν: (α) με την

προσωρινή παύση της ομαλής λειτουργίας του πρατηρίου, με σκοπό τον ασφαλέστερο
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ανεφοδιασμό του, (β) την απομόνωση του χώρου εκφόρτωσης των καυσίμων από το κοινό,

κάνοντας χρήση ειδικών κώνων και σπανιότερα φυσικών εμποδίων (όπως φορητούς

πυροσβεστήρες ή σκάλες εργασίας). Η διέλευση στον χώρο μεταφοράς των προϊόντων,

επιτρέπεται μόνο στον οδηγό του βυτιοφόρου οχήματος και στον υπεύθυνο της

πυρασφάλειας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που είναι αρμόδιοι για την ολοκλήρωση του

καθήκοντος και την επανατοποθέτηση των μέτρων πυρασφάλειας.

4.2. Κριτήριο προστασίας του περιβάλλοντος

Στην ενότητα που αφορά στο κριτήριο προστασίας του περιβάλλοντος, θα

ασχοληθούμε γενικά, κατά ποιο τρόπο το πετρέλαιο και τα παράγωγα του  επιβαρύνουν το

περιβάλλον, καθώς επίσης θα ασχοληθούμε ειδικότερα, με τα μέτρα που επιβάλλονται και

εφαρμόζονται στους χώρους μεταφοράς των καυσίμων.

4.2.1. Ρύποι

Γενικότερα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα

υγρά καύσιμα τη διαχωρίζουμε σε 2 κατηγορίες: (1) οι ρύποι που εκπέμπονται στο περιβάλλον

από τα υγρά καύσιμα ως πρώτη ύλη και (2) οι ρύποι που εκπέμπονται στο περιβάλλον από την

καύση των υγρών καυσίμων.

Στην κατηγορία (1), μπορούμε να πούμε ότι οι βασικότεροι ρυπαντές που εκπέμπονται

στο περιβάλλον είναι: (α) οι ενώσεις του μολύβδου, (β) το διοξείδιο του θείου, (γ) το βενζόλιο

και (δ) οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.

Η Πολιτεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των

υγρών καυσίμων ώστε να μειωθούν οι ρυπαντές που οφείλονται αποκλειστικά στο καύσιμο.

Τέτοια μέτρα ήταν: (α) η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των βενζινών, του πετρελαίου και

του μαζούτ, που οδήγησε στη μείωση του SO2 στην ατμόσφαιρα, (β) η μείωση του μολύβδου

στη βενζίνη SUPER, η εισαγωγή της αμόλυβδης βενζίνης και από 1/1/2002 η κατάργηση της

προσθήκης ενώσεων μολύβδου στη βενζίνη και η αντικατάσταση της SUPER από τη βενζίνη με

υποκατάστατο μολύβδου (LRP), με αποτέλεσμα την ελάττωση του μολύβδου στην
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ατμόσφαιρα, (γ) η καθιέρωση ανώτατου ορίου για τη περιεκτικότητα των βενζινών σε βενζόλιο

το οποίο είναι καρκινογόνο, (δ) η ελάττωση του τέλους απόσταξης του πετρελαίου κίνησης

(Diesel) ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές καπνού και ε) η μείωση της περιεκτικότητας του

πετρελαίου κίνησης (Diesel) κίνησης σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Αντίστοιχα στην κατηγορία (2) όπου συναντάμε τους ρύπους που παράγονται από την

καύση των υγρών καυσίμων, μπορούμε να πούμε ότι οι βασικότεροι ρυπαντές που

εκπέμπονται στο περιβάλλον είναι: (α) ο καπνός, (β) τα α ιωρούμενα σωματίδια και (γ) οι

υδρογονάνθρακες.

Για τον περιορισμό των ρυπαντών αυτής της κατηγορίας, μεγάλη σημασία έχουν η

κατασκευή του κινητήρα, η καλή συντήρηση του και οι σωστές συνθήκες λειτουργίας του. Γι’

αυτό, δεν θα πρέπει οι κινητήρες να λειτουργούν πολύ συχνά στο ρελαντί ή με πλήρες φορτίο.

Επίσης, η εισαγωγή των νέων τεχνολογ ιών αντιρύπανσης στα αυτοκίνητα θα βοηθήσει πολύ

στη μείωση των καυσαερίων. Οι πιο σημαντικές λύσεις στ ον τομέα της αντιρύπανσης είναι: α)

η εισαγωγή των καταλυτικών μετατ ροπέων στα αυτοκίνητα (οξειδωτικοί καταλύτες, ή τρίοδοι

καταλύτες), β) Η χρήση κινητήρων που εφαρμόζουν την τεχνολογία του «Φτωχού καύσιμου

μίγματος», γ) η χρήση ειδικών συσκευών που προσροφούν τους ατμούς της βενζίνης που

εξατμίζεται από το ρεζερβουάρ και το σύστημα τροφοδοσίας.

Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και ρυπαντές όπως: (1) το μονοξείδιο

του άνθρακα, (2) οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (που οφείλονται σε ατελή καύση του

καυσίμου) και (3) τα οξείδια του αζώτου (που οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας του

κινητήρα).

Ο συνήθης τρόπος που διοχετεύονται οι ρύποι που οφείλονται στους ατμούς που

παράγονται από τα υγρά καύσιμα των κατηγοριών (1) και (2) στο περιβάλλον είναι ο εξής,

όντας σε αέρια μορφή απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, οι αρκετά βαρύτερες ενώσεις

των σωματιδίων των ρύπων σε σχέση με το βάρος των ενώσεων των σωματιδίων του αέρα,
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μεταφέρονται και εναποτίθενται τελικά στο έδαφος και στα ύδατα, όπου και παραμένουν για

μεγάλο χρονικό διάστημα (από μερικούς μήνες έως και μερικά χρόνια).

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η κατηγορία (1) έχει να κάνει περισσότερο με το

καθήκον που εξετάζουμε, δηλαδή με τη μεταφορά των καυσίμων από το βυτιοφόρο στο

πρατήριο, όπου και μεταφέρονται τα προϊόντα στην αρχική τους μορφή ως πρώτη ύλη. Η λύση

που προτείνεται μέχρι σήμερα και επιβάλλεται από την πολιτεία πέρα από τη βελτίωση των

ίδιων των προϊόντων, είναι η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών καυσίμων, αλλά

και των ατμών που παράγονται από αυτά, χωρίς να επιτρέπεται η εναπόθεση τους στο

περιβάλλον (εφαρμογή της ανάκτησης ατμών).

4.3. Κριτήριο προστασίας της υγείας

Με το κριτήριο προστασίας της υγείας, έχουμε σαν σκοπό να αναλύσουμε όλα εκείνα

τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά των καυσίμων με σκοπό να

προστατέψουμε τους ζωντανούς οργανισμούς που αποτελούν το οικοσύστημα και κυρίως τον

άνθρωπο, από τις αντιδράσεις και τις παρενέργειες που επιφέρουν τα προϊόντα στον

οργανισμό του.

4.3.1. Επιπτώσεις στο οικοσύστημα

Προτού όμως αναφερθούμε στα μέτρα προστασίας της υγείας θα πρέπε ι να

αναφερθούμε πρώτα στους τρόπους που εισχωρούν οι ρύποι που προέρχονται από  τα

παράγωγα του πετρελαίου στους ζωντανούς οργανισμούς και ιδιαίτερα στον ανθρώπινο

οργανισμό και στις παρενέργειες που προκαλούν.

Τα υδατοδιαλυτά συστατικά των προϊόντων του αργού πετρελαίου, περιέχουν μια

ποικιλία ενώσεων που είναι τοξικές για ένα ευρύ φάσ μα θαλασσίων οργανισμών. Το

πετρέλαιο προκαλεί διαταραχές στη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των οργανισμών, καθώς

και ανωμαλίες στην ανάπτυξη των ψαριών, οδηγώντας τελικά στ ον πρόωρο θάνατό τους.

Κάποιες από τις συνέπειες αυτές ενισχύονται από τη χαμηλή αλατότητα και τις υψηλές
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θερμοκρασίες, ενώ υπάρχει συνεργατική δράση ανάμεσα στους αρωματικούς

υδρογονάνθρακες και κάποια μέταλλα.

Στη βλάστηση το πετρέλαιο και τα παράγωγα του προσκολλούνται στα φυτά και δεν

ξεπλένονται εύκολα. Τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται μετά από μερικές μέρες.

Όταν η ρύπανση είναι μικρής έκτασης, τα φυτά ξαναβγάζουν νέα φύλλα μέσα σε τρεις

εβδομάδες περίπου. Σε περίπτωση όμως σοβαρής ρύπανση ς νεκρώνονται τελείως. Τα ακταία

φυτά νεκρώνονται από την επάλειψη με πετρέλαιο και η επανάκαμψη του οικοσυστήματος

απαιτεί δύο με τρεις περιόδους. Τα πολυετή φυτά δείχνουν μια ποικιλία από αντιδράσεις, από

ανθεκτικότητα μέχρι νέκρωση ανάλογα με τις συνθήκ ες και τις ποσότητες του πετρελαίου και

των παραγώγων του. Κάποια φυτά εκδηλώνο υν επίσης προβλήματα ανθοφορίας .

Το πετρέλαιο και τα παράγωγα του επηρεάζουν το έδαφος με δύο τρόπους: (Α)

διαπερνά το χώμα και επηρεάζει το ριζικό σύστημα των φυτών, τους μικρ οβιακούς

πληθυσμούς και τη διαθεσιμότητα του οξυγόνο υ, (Β) όταν επικαθίσει πετρέλαιο ή παράγωγό

του στους βλαστούς των φυτών επηρεάζεται η διάχυση του οξυγόνου προς το ριζικό σύστημα

και εμποδίζεται έτσι η οξυγόνωση των ριζών και των μικροοργανισμών του εδ άφους.

Αν και οι άμεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα

θεωρούνται συχνά μικρής κλίμακας, δεν αποκλείονται μακροχρόνιες επιπτώσεις καθώς και

φαινόμενα βιοσυσσώρευσης κυρίως καρκινογόνων πολυκυκλικών αρωματικών

υδρογονανθράκων.

4.3.2. Επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό

Ειδικότερα στον άνθρωπο, οι ρύποι που παράγονται από τα προϊόντα του πετρελαίου

εισχωρούν στον οργανισμό του μέσω τριών βασικών τρόπων: (α) της διατροφής του (έμμεσα),

(β) της εισπνοής (άμεσα) και (γ) της επαφής τ ου με το δέρμα (άμεσα). Όπως προαναφέραμε, η

συνεχόμενη εναπόθεση ρύπων στο περιβάλλον κλονίζει σε μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα σε

επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές αλλαγές και

επιπτώσεις στη διατροφή και σαν συνέπεια στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης,
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μέσω της εισπνοής αλλά και της δερματικής επαφής των προϊόντων και των ατμών που

παράγονται από αυτά, με άμεσο τρόπο, απορροφούνται ρύποι που βιοσυσσωρεύονται και

μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Μπορούμε να συναντήσουμε διάφορες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω

των ρύπων που παράγονται από τα πετρελαιοειδή προϊόντα, μερικές από τις οποίες είναι: (1)

όξυνες επιδράσεις, όπως ο ερεθισμός των ματιών και της ρίνης λόγω των ατμών που

παράγονται, (2) χρόνιες επιδράσεις, όπως το αίσθημα της βαριάς αναπνοής, (3) νευρολογικές

επιδράσεις που παρουσιάζονται κυρίως σε ανθρώπους πολύ μικρής ηλικίας, όπως η απώλεια

των αισθήσεων ή η ζάλη και (4) καρκινογενέσεις, όπως ο καρκίνος του δέρματος μετά από

καθημερινές εκθέσεις σε ποσότητες πετρελαϊκών προϊόντων.

Με σκοπό την αποφυγή όλων αυτών των αρνητικών επιδράσεων των παραγώγων του

πετρελαίου στην υγεία των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μεταφορά των καυσίμων, αλλά

και για την προστασία του οικοσυστήματος, επιβάλλοντα ι από την πολιτεία και εφαρμόζονται

κάποια μέτρα προστασίας της υγείας. Τα βασικότερα είναι: (1) η σωστή και ολοκληρωμένη

διαχείριση των υγρών καυσίμων αλλά και των ατμών που παράγονται από αυτά, χωρίς να

επιτρέπεται η εναπόθεση τους στο οικοσύστημα (εφαρμ ογή της ανάκτησης ατμών), (2) η

κατάλληλη ένδυση του προσωπικού με ρουχισμό που εκθέτει μικρό ποσοστό του δέρματος

στα υγρά καύσιμα και στους ατμούς και (3) τη χρήση γαντιών εργασίας από τους οδηγούς του

βυτιοφόρου οχήματος.
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5. Κριτήριο εργονομίας
Τα κριτήρια που εξετάσαμε στις προηγούμενες ενότητες, αποτελούν και τα κριτήρια

που λαμβάνουν υπόψη τους οι εταιρίες σχεδιασμού και παραγωγής των εξαρτημάτων, που

εξυπηρετούν το σύστημα μεταφοράς καυσίμων από το βυτιοφόρο όχημα στο πρατήριο υγρών

καυσίμων. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι δυνατόν να απαντήσει στο ερώτημα για το ποια

είναι η αιτία που προκαλεί πόνους στη μέση και στα χέρια του οδηγού του βυτιοφόρου

οχήματος.

Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να εισάγουμε ένα νέο σχεδιαστικό κριτήριο με το οποίο θα

μελετάμε το καθήκον και τις επιμέρους φάσεις εργασίας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να

αξιολογούμε το σωματικό φόρτο που προέρχεται από την εργασία, να κρίνουμε το κατά πόσο

είναι κατάλληλες οι ενέργειες που εκτελεί ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και σε ποίο

βαθμό επηρεάζουν την υγεία του.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους και εργαλεία της εργονομίας που

έχουν να κάνουν με το χειρισμό φορτίων από τον άνθρωπο. Τα φορτία αυτά θα αξιολογηθούν

με σκοπό να μας δώσουν συμπεράσματα  για να συνθέσουμε το νέο κριτήριο.

Οι μεταφορές και ο χειρισμός φορτίων από τον άνθρωπο ευθύν ονται για ένα μεγάλο

ποσοστό μυοσκελετικών επαγγελματικών παθήσεων. Το κόστος αυτών των παθήσεων είναι

μεγάλο για να τις αγνοήσουμε. Σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο επιχείρησης (αναρρωτικές

άδειες, απώλεια παραγωγής, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών ) και σε επίπεδο κοινωνίας,

σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ετήσιο κόστος περίθαλψης,

αποκατάστασης και πρόωρης συνταξιοδότησης ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσοστό των απειλούμενων εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική και στην

Ευρώπη ανέρχεται στο 30%. Η αντίληψη ότι η τεχνολογική εξέλιξη μείωσε ένα μεγάλο μέρος

των βαριών σωματικών εργασιών δεν ευσταθεί καθώς το πρόβλημα αυξάνεται συνεχώς.

Επομένως είναι απαραίτητη η αντιμετώπισή του, μέσω εργονομικών παρεμβάσεων τόσο στο
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χώρο της εργασίας όσο και στα εργαλεία και τα συστήματα που καλείται να χειριστεί ο

άνθρωπος.

Τέλος, προτού περάσουμε στους τρόπους αξιολόγησης του σωματικού φόρτου

εργασίας θα πρέπει να αναφέρο υμε δύο σημαντικά δεδομένα που επιλέξαμε να τα εισάγουμε

στο κριτήριο της εργονομίας. Το πρώτο είναι η μ ελέτη των Porter και Gyi (2002) που έδειξε ότι

πάνω από το 50% των οδηγών που χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα , ανέφεραν ότι

υποφέρουν κατά καιρούς από πόνους στη μέση. Επίσης, μετά από διαδρομές μεγάλων

αποστάσεων για λόγους αναψυχής, οι οδηγοί παραπονούνται για πόνους σ τη μέση. Σε

προϋπάρχουσες καταστάσεις, η συχνότητα των προβλημάτων είναι αυξημένη. Το δεύτερο

είναι η μελέτη του Pheasant (1991) που θεωρεί ότι ένας από τους κύριους παράγοντες

επαγγελματικού κινδύνου εκδήλωσης παθήσεων στη μέση (οσφυαλγία) είναι το ψυχολογικό

στρες.

Στην περίπτωση που εξετάζουμε παρατηρούμε ότι τα βασικά καθήκοντα του οδηγού

του βυτιοφόρου οχήματος συμπεριλαμβάνουν αρκετ ές ώρες οδήγησης και την εργασία σε ένα

αρκετά απαιτητικό, λόγω επικινδυνότητας, χώρο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ψυχολογικού

στρες. Έτσι, αυτά τα δύο στοιχεία τα κρατάμε ως δυο βασικότατες αιτίες, που δρουν έξω από

το καθήκον που εξετάζουμε και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το απευθυνόμενο κοινό.

5.1. Αξιολόγηση σωματικού φόρτου εργασίας

Στον κλάδο της εργονομίας, έχει αναπτυχθεί ένας τομέας που σχετίζεται με την

καταγραφή και αξιολόγηση των αιτιών που ευθύνονται για τη δημιουργία μυοσκελετικών

προβλημάτων, όπου και αναπτύχθηκαν 3 εργαλεία καταμέτρησης του σωματικού φόρτου, που

προκαλείται από την εκτέλεση μιας εργασίας. Αφού θα τα μελετήσουμε λεπτομερώς, θα

επιλέξουμε το κατάλληλο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για τη θέσπιση του νέου

κριτηρίου εργονομίας.

Το πρώτο εργαλείο είναι: (Α) η μέθοδος OWAS, (Ovako Working Posture Analysing

System) η οποία είναι μία απλή μέθοδος για την αξιολόγηση του σωματικού φόρτου που
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προέρχεται από τις στάσεις του σώματος κατά την εργασία. Η μέθοδος αναπτύχθηκε από τους

Φιλανδούς Ο. Karhu και Β. Trappe , (Karhu et al. 1977, 1981). Η αξιοπιστία της έχει ελεγχθεί

συστηματικά, και χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε πολλές χώρες.

Η μέθοδος OWAS βασίζεται σε συστηματική ανάλυση της εργασίας μέσω

παρατηρήσεων, και μία απλή αλλά συστηματ ική κατηγοριοποίηση των στάσεων. Αναλύοντας

τα αποτελέσματα της, οι ειδικοί από κοινού με τους εργαζομένους, μπορούν να αναπτύξουν

μέτρα για τη μείωση του σωματικού φόρτου που προέρχεται από ακατάλληλες στάσεις κατά

την εργασία.

Τα τρία βασικά στοιχεία της OWAS είναι: (1) η κατηγοριοποίηση των στάσεων , (2) οι

συστηματικές παρατηρήσεις για τη συλλογή των δεδομένων και (3) η αξιολόγηση των

στάσεων. Η κατηγοριοποίηση των στάσεων που πραγματοποιείται στη μέθοδο OWAS, αφορά

στις συνηθέστερες και περισσότερο εύκο λα εντοπιζόμενες στάσεις της μέσης, των άνω άκρων

και των κάτω άκρων.

Σχήμα 5.1 : Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των στάσεων εργασίας σύμφωνα με τη μέθοδο OWAS, και ένα παράδειγμα
κωδικοποίησης μιας στάσης. ( Νικόλαος Μαρμαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Τόμ ος Ι, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ )
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Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο (Σχήμα 5.1) η κατηγοριοποίηση των στάσεων

συνίσταται από τέσσερις στάσεις για τη μέση, τρεις για τα άνω άκρα και έξι για τα κάτω άκρα,

συν το βάδισμα, το οποίο όμως προκαλεί δυναμική φόρτιση των μυών και διαφέρει από τις

υπόλοιπες στάσεις οι οποίες περιγράφουν στατικές φορτίσεις. Το σήκωμα βαρών ή η

εξάσκηση δύναμης αξιολογείται επίσης, χρησιμοποιώντας τριβάθμια κλίμακα.

Κάθε στάση ενός μέρους του σώματος αποκλείει τις υπόλοιπες του ίδ ιου μέρους, και

κωδικοποιείται με έναν αριθμό. Ο τετραψήφιος κωδικός της στάσης ολόκληρου του σώματος

που δημιουργείται, συμπληρώνεται με έναν κωδικό αριθμό της φάσης της εργασίας.

Για την αξιολόγηση των στάσεων εργασίας με τη μέθοδο OWAS, είναι αναγκαίο ν α

προσδιορισθούν η συχνότητα με την οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει τις διάφορες στάσεις,

καθώς και το ποσοστό του συνολικού χρόνου εργασίας που αντιστοιχεί σε κάθε στάση.

Για τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων γίνεται ανάλυση των στάσεων που λαμβάνει

ο εργαζόμενος κατά την εργασία, πραγματοποιώντας συστηματικές παρατηρήσεις, είτε

απευθείας είτε με τη βοήθεια βιντεοσκόπησης. Πιο συγκεκριμένα, η α νάλυση ακολουθεί τα

εξής στάδια.

Στάδιο (1): Εντοπίζονται οι επιμέρους εργασίες ή ενέργειες που εκτελεί ένας

εργαζόμενος του οποίου ο σωματικός φόρτος από την εργασία θέλουμε να αξιολογηθεί.

Στάδιο (2): Για την κάθε επιμέρους εργασία, εντοπίζονται οι σωματικές δραστηριότητες

μέσω των οποίων αυτή υλοποιείται, και οι οποίες επιβάλλουν διαφορετικές στάσεις του

σώματος. Οι στάσεις του σώματος διαφοροποιούνται μεταξύ τους όταν έστω και ένα από τα

τρία μέρη του σώματος, (μέση, άνω και κάτω άκρα) ή η εξασκούμενη δύναμη, μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν διαφορετικά, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των στάσεων της OWAS.

Με άλλα λόγια, οι στάσεις διαφοροποιούνται όταν ο τετραψήφιος κωδικός της μεθόδου

OWAS διαφέρει ως προς ένα τουλάχιστο ψηφίο. Οι διαφορετικές στάσεις που εντοπίζονται σε

κάθε επιμέρους εργασία, ονομάζονται σ τη μέθοδο OWAS φάσεις εργασίας (workphases). Στο

στάδιο αυτό, κάθε φάση εργασίας που εντοπίζεται, κωδικοποιείται με ένα διψήφιο αριθμό.
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Στάδιο (3): Με τη βοήθεια του (Σχήματος 5.1) , δημιουργούνται οι τετραψήφιοι κωδικοί

για κάθε φάση εργασίας, και υπολογίζεται ο αριθμός επαναλήψεων τους (συχνότητα), καθώς

και το ποσοστό του συνολικού χρόνου εργασίας το οποίο αντιπροσωπεύουν. Τα παραπάνω

μπορούν να υπολογισθούν με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος συνίσταται στη χρονομέτρηση

των διαφόρων φάσεων της εργασίας και την καταμέτρηση του αριθμού των επαναλήψεων

τους. Η βιντεοσκόπηση της εργασίας ή η χρήση ηλεκτρονικού καταγραφέα γεγονότων , (π.χ.

πρόγραμμα KRONOS - Kerguelen, 1990), είναι πολύ χρήσιμες στην περίπτωση αυτή. Ο

δεύτερος τρόπος συνίσταται στη διενέργεια συστηματικών στιγμιαίων παρατηρήσεων. Σ τη

μέθοδο OWAS συνιστάται να γίνεται καταγραφή της στάσης του εργαζομένου κάθε 30 ή 60

sec. Ο συνολικός χρόνος των στιγμιαίων παρατηρήσεων εξαρτάται από το πλήθος των

διαφορετικών στάσεων που λαμβάνει ο εργαζόμενος και από την επιθυμητή ακρίβεια των

αποτελεσμάτων. Οι συχνότητες των δι αφορετικών στάσεων εργασίας και τα σχετικά ποσοστά

του συνολικού χρόνου εργασίας που αυτές αντιπροσωπεύουν, υπολογίζονται στη συνέχεια με

βάση τα αποτελέσματα των στιγμιαίων παρατηρήσεων. Οι μέσες τιμές των υπολογιζόμενων με

στιγμιαίες παρατηρήσεις μεγεθών μπορούν να θεωρηθούν αρκετά αξιόπιστες όταν τα όρια

σφάλματος είναι μικρότερα του 10%.

Στάδιο (4): Σχεδιάζονται πίνακες με τα συλλεγέντα δεδομένα της ανάλυσης. Στους

πίνακες αυτούς για κάθε επιμέρους εργασία φαίνονται: ( 1) οι φάσεις εργασίας και ο κωδικός

τους αριθμός, (2) ο τετραψήφιος κωδικός που περιγράφει τη στάση που λαμβάνει ο

εργαζόμενος και η εξασκούμενη δύναμη, (3) ο αριθμός επαναλήψεων της κάθε φάσης, και (4)

το ποσοστό του χρόνου που αντιπροσωπεύει η κάθε φάση έναντι του συνολικού χρόνου

εργασίας.
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Πίνακας 5.1.1: Πίνακας για την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών σύμφωνα με τη μέθοδο OWAS, (δεν λαμβάνεται υπόψη η
διάρκεια της εργασίας),( Νικόλαος Μαρμαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Τόμος Ι , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ).

Πίνακας 5.1.2: Πίνακας για την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών σύμφωνα με τη μέθοδο OWAS, (λαμβάνεται υπόψη η
διάρκεια της εργασίας, όχι όμως η εξάσκηση δύναμης), ( Νικόλαος Μαρμαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Τόμος Ι , ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ).
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Η μέθοδος OWAS αξιολογεί τις στάσεις εργασίας, κατηγοριοποιώντας τις σε τέσσερις

κατηγορίες δράσης. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίν εται με τη βοήθεια των Πινάκων 5.1.1 και

5.1.2. Όταν η αξιολογούμενη επιμέρους εργασία περιλαμβάνει εξάσκηση δύνα μης,

χρησιμοποιείται ο Πίνακας 5.1 .1, ο οποίος όμως δεν λαμβάνει υπόψη του το ποσοστό του

χρόνου για το οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει τις αντίστοιχες στάσεις. Ο Πίνακας 5.1 .2

χρησιμοποιείται όταν η αξιολογούμενη επιμέρους εργασία εκτελείται συχνά, δεν εξασκείται

σημαντική δύναμη, και λαμβάνει υπόψη το ποσ οστό του χρόνου που εργαζόμενος λαμβάνει

την αντίστοιχη στάση. Στην πράξη, συνήθως αξιολογούνται οι επιμέρους εργασίες μ ε τη χρήση

και των δύο πινάκων.

Οι κατηγορίες δράσης ορίζονται ως εξής: κατηγορία δράσης (1), οι στάσεις εργασίας

των διαφόρων μερών του σώματος και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές και ο φόρτος του

μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός. Δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του σωματικού

φόρτου. Κατηγορία δράσης (2), η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρτο στο μυοσκελετικό

σύστημα, και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ε αυτό. Χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον. Κ ατηγορία δράσης (3), ο σωματικός φόρτος στο

μυοσκελετικό σύστημα είναι επικίνδυνος. Πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωση ς του όσο το

δυνατό γρηγορότερα. Κατηγορία δράσης (4), ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ

μεγάλος και εξαιρετικά επικίνδυνος. Μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν

αμέσως.

Η μέθοδος OWAS είναι μία απλή μέθοδος, με την οποία συστηματικά και γρήγορα

μπορούν να εντοπιστούν οι πλέον ε πιβαρυντικές από πλευράς σωματικού φόρτου φάσεις της

εργασίας. Γνωρίζοντας τις αιτίες που προξενούν τις επικίνδυνες στάσεις, μπορούν να

αναπτυχθούν στη συνέχεια τα πλέον κατάλληλα μ έτρα για τη μείωση του επαγγελματι κού

κινδύνου που προέρχεται από το μεγάλο σωματικό φόρτο.

Ως κύριο μειονέκτημα της μεθόδου μπορεί να θεωρηθεί η χρησιμοποίηση σχετικά

ευρέων κατηγοριών τόσο για τις στάσεις του σώματος όσο και για τις δυνάμεις που

εξασκούνται. Επίσης μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί και το γεγονός ότι δεν λαμβάνο νται
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υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που εργάζονται στις θέσεις εργασίας

που αξιολογούνται. Κατά συνέπεια, η ακρίβεια της μεθόδου έναντι μεθόδων που μετρούν με

άμεσο τρόπο το σωματικό φόρτο, είναι σχετικά μικρή.

Όμως τα μειονεκτήματα αυτά δεν υπερκαλύπτουν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου.

Πράγματι, η απλότητα της μεθόδου η οποία δεν απαιτεί σημαντικό χρόνο εκπαίδευσης και

εξοικείωσης, ούτε ειδικό εξοπλισμό που εφαρμόζεται στους εργαζομένους και ενοχλεί την

εκτέλεση της αξιολογούμενης εργασίας , καθιστούν τη μέθοδο OWAS ένα πολύ χρήσιμο

εργαλείο για την αξιολόγηση και βελτίωση πραγματικών καταστάσεων εργασίας .

Το δεύτερο εργαλείο (Β) είναι η μέθοδος RULA, μια ανάλογη αλλά κάπως ακριβέστερη

της μεθόδου OWAS, είναι αυτή που αναπτύχθηκε από τους Mc Atamney και Corlett (1993). Η

μέθοδος είναι γνωστή με το   όνομα   RULA (Rapid  Upper  Limb  Assessment ) και  αξιολογεί

τις  στάσεις, δυνάμεις   και   δραστηριότητες των   μυών   που    συμβάλλουν   στην

εμφάνιση προβλημάτων γνωστών στη διεθνή βιβλιογραφία με το όνομα Upper Limb Disorders

- ULD, (προσβολές των άκρων).

Σχήμα 5.2 : Η μέθοδος RULA.( Νικόλαος Μαρμαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Τόμος Ι , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ).
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Όπως και στη μέθοδο OWAS, παρατηρούνται και εντοπίζονται οι διάφορες στάσε ις που

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους. Η βιντεοσκόπηση ή η φωτογράφιση των

στάσεων αυτών είναι όπως θα φανεί στη συνέχεια πολύ χρήσιμη. Κάθε στάση αξιολογείται με

τον τρόπο που φαίνεται στο (Σχήμα 5.2).

Σε μία πρώτη φάση, αποδίδονται οι κατ άλληλοι βαθμοί εξετάζοντας τις στάσεις που

λαμβάνουν οι βραχίονες, τα αντιβάχια και οι καρποί του εργαζομένου , (βήματα 1 ως 4). Στη

συνέχεια, με τη χρήση του Πίνακα Α (Σχήμα 5.2), εξάγεται μια βαθμολογία για τα άνω άκρα ,

(βήμα 5). Στο βαθμό αυτό προστίθενται οι βαθμοί για τη χρήση των μυών και την εξάσκηση

δύναμης από τα άνω άκρα, (βήματα 6 και 7). Έτσι εξάγεται η συνολική βαθμολογία των άνω

άκρων, (βήμα 8). Πρέπει να σημειωθεί ότι υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία ξεχωριστά για

το δεξί και το αριστερό άνω άκρο, και κρατείται για τη συνέχεια , (βήμα 15) ο μεγαλύτερος από

τους δύο.

Σε μια δεύτερη φάση, βαθμολογούνται οι στάσεις του λαιμού, του κορμού και των

κάτω άκρων, (βήματα 9, 10 και 11). Με τη βοήθεια του Πίνακα Β (Σχήμα 5.2), υπολογίζεται μια

βαθμολογία για τα τρία αυτά μέλη του σώματος [βήμα 12 ). Στο βαθμό αυτό προστίθενται ή

αφαιρούνται βαθμοί για τη χρήση των μυών και την εξάσκηση δύναμης [βήματα 13 και 14 ),

προκειμένου να εξαχθεί η συνολική βαθμολογία της ομάδας των μελών λαιμός, κορμός και

κάτω άκρα, (βήμα 15).

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της μελετούμενης στάσης εξάγεται με τη βοήθεια του

Πίνακα Γ (Σχήμα 5.2). Ως είσοδος γραμμής χρησιμοποιείται η συνολική βαθμολογία των άνω

άκρων που βρέθηκε στο βήμα 8, ενώ ως είσοδος στήλης η συνολική βαθμολογία πο υ βρέθηκε

στο βήμα 15.

Εάν ο τελικός βαθμός είναι , 1 ή 2, η επικινδυνότητα της στάσης θεωρείται αποδεκτή

και δεν χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, 3 ή 4, η στάση παρουσιάζει χαμηλή επικινδυνότητα και

καλό θα ήταν στο εγγύς μέλλον να γίνει μελέτη για βελτίωση τη ς, 5 ή 6, η στάση παρουσιάζει
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σχετική επικινδυνότητα και πρέπει σύντομα να γίνει μελέτη για βελτίωση της και 7 η στάση

παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα και απαιτείται άμεσα μελέτη για βελτίωση της.

Η μέθοδος RULA, όπως και η μέθοδος OWAS, είναι μία απλή μ έθοδος, με την οποία

συστηματικά και γρήγορα μπορούν να εντοπιστούν οι πλέον επιβαρυντικές από πλευράς

σωματικού φόρτου στάσεις της εργασίας. Γνωρίζοντας τις αιτίες που προξενούν τις

επικίνδυνες στάσεις, μπορούν να αναπτυχθούν στη συνέχεια τα πλέον κατάλλη λα μέτρα για τη

μείωση του επαγγελματικού κινδύνου που προέρχεται από επιβαρυντικές για τον εργαζόμενο

στάσεις.

Η μέθοδος RULA, είναι ακριβέστερη της OWAS ως προς την αξιολόγηση της φόρτισης

των άνω άκρων, και γι’ αυτό προτιμάται σε θέσεις εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν για

μεγάλο χρονικό διάστημα χειρισμούς , π.χ. εργασίες συναρμολόγησης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τη μέθοδο RULA τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

που αναφέρθηκαν για τη μέθοδο OWAS.

Τρίτο και τελευταίο εργαλείο είναι (Γ) η εξίσωσ η NIOSH. Σε πολλές χώρες έχουν

αναπτυχθεί πρότυπα και οδηγίες που καθορίζουν ανώτατα επιτρεπτά όρια για την ανύψωση

βαρών. Ο στόχος τους είναι ο περιορισμός των προσβολών της μέσης κατά την εργασία. Θα

πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι τα πρότυπα αυτά δεν μπο ρούν να λάβουν υπόψη ειδικές

περιπτώσεις εργαζομένων με μειωμένη φυσική ικανότητα. Έτσι ο σχεδιασμός ή η αξιολόγηση

θέσεων εργασίας δεν θα πρέπει να στηρίζεται στην άκριτη και τυφλή εφαρμογή τους. Στη

συνέχεια παρουσιάζονται δύο τέτοια πρότυπα, το προτεινό μενο από τον οργανισμό National

Institute of Occupational Health , (NIOSH) των ΗΠΑ, (Waters et al. 1993) και το ΠΔ 397/1994 της

Ελληνικής Νομοθεσίας, το οποίο είναι κοινό για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξίσωση αυτή προτάθηκε το 1991 και λαμβάνει υπόψη τρεις πλευρές -κριτήρια: της

εμβιομηχανικής, της φυσιολογίας και της ψυχοφυσιολογίας.
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Το κριτήριο της εμβιομηχανικής βασίζεται στον υπολογισμό της δύναμης συμπίεσης

του μεσοσπονδυλίου δίσκου L5/S1, η οποία σύμφωνα με σχετικές έρευνες δημιουργεί και τους

σημαντικότερους κινδύνους προσβολής της υγείας. Το κριτήριο αυτό χρησιμεύει κυρίως στο

να οριοθετήσει τις περιπτώσεις σποραδικών ανυψώσεων μεγάλων βαρών. Ειδικές μελέτες

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα ασφαλές ανώτατο όριο της δύναμης συμπ ίεσης των

μεσοσπονδυλίων δίσκων είναι τα 3 40kg, παρόλο ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να

ανυψώσουν με ασφάλεια και διπλάσια βάρη.

Το κριτήριο της φυσιολογίας εκτιμά το φόρτο μεταβολισμού και την κόπωση των μυών

που δημιουργείται κατά την ανύψωση των βαρών, γ ια την οριοθέτηση της μυϊκής κόπωσης, ως

ανώτερο επιτρεπτό όριο αερόβιου έργου των μυών καθορίστηκαν τα 9.5kcal/min. Το όριο

αυτό αντιστοιχεί στη μέση ικανότητα παραγωγής έργου του 50ου εκατοστημορίου των

γυναικών. Μία και μοναδική ανύψωση θεωρήθηκε ότι δε ν θα έπρεπε να απαιτεί περισσότερο

από το 70% της μέγιστης αερόβιας ικανότητας παραγωγής έργου, για επαναλαμβανόμενες

ανυψώσεις που διαρκούν ως 1 ώρα, 1 ως 2 ώρες και 2 ως 8 ώρες, το όριο καθορίστηκε

αντίστοιχα στο 50%, 40% και 33% της μέγιστης αερόβιας ικ ανότητας.

Στην ανάπτυξη της εξίσωσης θεωρήθηκε όχι το πλέον άνετο ύφος επιπέδου εργασίας

είναι τα 75cm, το οποίο αντιστοιχεί στο μέσο ύψος της μέσης. Ανυψώσεις σε μεγαλύτερο ύψος

εμπλέκουν σημαντικά και τους ώμους και τους βραχίονες, ενώ σε μικρότερο ύψος ολόκληρο

το σώμα.

Το τρίτο κριτήριο, της ψυχοφυσιολογίας, έχει λάβει υπόψη τη γνώμη των εργαζομένων.

Υποκειμενικές εκτιμήσεις εργαζομένων για το ανώτατο αποδεκτό βάρος ανύψωσης,

καθόρισαν ένα βάρος το οποίο ήταν αποδεκτό από το 75% των εργαζομένων γυναικών και το

99% των εργαζομένων ανδρών που έλαβαν μέρος σε σχετικές πειραματικές έρευνες.

Η εξίσωση που προτείνεται από το NIOSH για το συνιστώμενο αποδεκτό άνω όριο

βάρους ανύψωσης RWL (recommended weight limit ), είναι μία συνισταμένη των τριών

κριτηρίων που περιγράφηκαν πιο κάτω:
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RWL=LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM

Όπου oι πολλαπλασιαστές ορίζονται ως εξής: LC Σταθερά φόρτισης, ΗΜ Οριζόντιος

πολλαπλασιαστής, VM Κάθετος πολλαπλασιαστής, DM Πολλαπλασιαστής απόστασης, ΑΜ

Πολλαπλασιαστής ασυμμετρίας, FM Πολλαπλασιαστής συχνότητας και CM Ποιοτικός

πολλαπλασιαστής.

Είναι ένα μοντέλο πολλαπλασιαστών στο οποίο περιλαμβάνονται πολλές μεταβλητές

του καθήκοντος, ως παράμετροι του αν υψούμενου βάρους και οι μεταβλητές είναι , (H)

οριζόντια απόσταση των χεριών από τους αστρ αγάλους. Μετράται τόσο στο σημείο

έναρξης της ανύψωσης, όσο και στο τελικό σημείο της ανύψωσης. Λαμβάνει συνήθως τιμές

μεταξύ 25 και 63cm. Τα περισσότερα αντικείμενα δεν μπορούν να ανυψωθούν όταν

βρίσκονται κοντύτερα από 25cm από τους αστραγάλους, ( V) κάθετη απόσταση των χεριών από

το έδαφος. Μετράται τόσο στο σημείο έναρξης της ανύψωσης, όσο και στο τελικό σημείο της

ανύψωσης, (D) κάθετη διανυόμενη απόσταση κατά την ανύψωση , (σε cm), (A) γωνία

ασυμμετρίας, η οποία σχηματίζεται μεταξύ του ανυψούμενου βάρους και του εγκαρσίου

καθέτου επιπέδου που διαπερνά τον άνθρωπο όταν αυτός ευρίσκεται σε όρθια και ευθυτενή

στάση. Υπολογίζεται τόσο για το σημείο έναρξης της ανύψωσης, όσο και για το τελικό σημείο

της ανύψωσης.

Η εξίσωση για το RWL υπολογίζεται δύο φορές, μ ία για το σημείο έναρξης της

ανύψωσης, και μία για το τελικό σημείο της ανύψωσης. Για να προσδιορισθεί το εάν οι

εργαζόμενοι διατρέχουν κίνδυνο προσβολής της μέσης κατά την ανύψωση βαρών,

υπολογίζεται στη συνέχεια ο δείκτης ανύψωσης LI (lifting index), όπου L είναι το βάρος του

ανυψούμενου αντικειμένου σε kg, και RWL το συνιστώμενο άνω αποδεκτό όριο βάρους

ανύψωσης.

Ένα LI κοντά στο 1 εξασφαλίζει σχετικά άνετη και ασφαλή ανύψωση βαρών, ενώ

σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς της NIOSH, ο δείκτης αυτός δε ν θα πρέπει να
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υπερβαίνει το 3. Ο έλεγχος γίνεται για τη δυσμενέστερη περίπτωση , (σημείο έναρξης της

ανύψωσης ή τελικό σημείο της ανύψωσης ), που είναι αυτά με το μικρότερο RWL.

Πίνακας 5.3 : Υπολογισμός του πολλαπλασιαστή συχνότητας FM, ( Νικόλαος Μαρμαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Τόμος Ι ,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ).
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5.2. Επιλογή εργαλείου αξιολόγησης σωματικού φόρτου

εργασίας
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Σε αυτή την ενότητα θα επιλέξουμε το εργαλείο με το οποίο θα μελετήσουμε το

καθήκον εργασίας και θα αξιολογήσουμε το σωματι κό φόρτο που δημιουργείται στον οδηγό

του βυτιοφόρου οχήματος. Με τη βοήθεια του Πίνακα 5.4 στον οποίο και καταγράφονται τα

προτερήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε εργαλείου που αναφέραμε παραπάνω

ξεχωριστά, θα τα συγκρίνουμε μεταξύ τους και θα επιλέξουμ ε αυτό που ταιριάζει περισσότερο

στο κριτήριο που θέλουμε να αναπτύξουμε.

Τελικά, ως εργαλείο αξιολόγησης του σωματικού φόρτου εργασίας θα επιλέξουμε τη

μέθοδο OWAS. Η επιλογή αυτή βασίζεται στους εξής λόγους, που την κάνουν να υπερτερεί σε

σύγκριση με τα άλλα εργαλεία: (1) ο χρόνος εκτέλεσης της είναι μικρός, (2) η αξιοπιστία της

έχει ελεγχθεί συστηματικά, και χρησιμοποιεί ται ήδη ευρέως σε πολλές χώρες και (3) η

εφαρμογή της σε σύγκριση με τα άλλα δύο εργαλεία είναι απλούστερη.

5.3. Εφαρμογή της OWAS στο καθήκον εργασίας για την

αξιολόγηση του σωματικού φόρτου.

Στις προηγούμενες ενότητες έχουμε αναλύσει λεπτομερώς το καθήκον μεταφοράς των

καυσίμων, από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του

πρατηρίου υγρών καυσίμων, σε φάσεις ερ γασίας και σε ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν

από τον οδηγό του βυτιοφόρου οχήματος. Έχουμε αναλύσει επίσης και τον τρόπο που

δουλεύει η OWAS. Αυτό που απομένει είναι να συλλέξουμε το δείγμα που θα μελετήσουμε.

5.3.1. Δείγμα μελέτης

Το δείγμα μας αποτελείται από τις βιντεοσκοπήσεις τριών οδηγών βυτιοφόρου

οχήματος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων

από το βυτιοφόρο όχημα στο πρατήριο υγρών καυσίμων.  Η βιντεοσκόπηση (α) διήρκησε 52

λεπτά από όπου και εξάγαμε γ ια τη μελέτη μας 209 στάσεις, η βιντεοσκόπηση (β) διήρκησε

36,3 λεπτά από όπου και εξάγαμε 147 στάσεις και η βιντεοσκόπηση (γ) διήρκησε 35 λεπτά από

όπου και εξάγαμε 141 στάσεις. Στο σύνολο τους οι βιντεοσκοπήσεις διήρκησαν 123,3 λεπτά

και εξάγαμε 497 στάσεις προς μελέτη.
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5.3.2. Αποτελέσματα μελέτης OWAS

Στις σελίδες που ακολουθούν, καταγράφονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από

τη μελέτη του καθήκοντος με τη χρήση της μεθόδου OWAS, με σκοπό να ξεχωρίσουν όλες

αυτές οι επικίνδυνες στάσεις που αναγκάζεται ν α υιοθετήσει ο οδηγός του βυτιοφόρου

οχήματος για να ολοκληρώσει κάθε φάση εργασίας ξεχωριστά.

Ταξινόμηση των φάσεων εργασίας ως προς το χρόνο και ως προς τον αριθμό των

στάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τους.

Πίνακας 5.5: Κατανομή του συνόλου των στάσεων ανά φάση εργασίας.
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Πίνακας 5.6: Κατανομή του συνόλου του χρόνου ανά φάση εργασίας.

Από τον Πίνακα 5.5 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 57% των στάσεων

εμφανίζεται κατά τη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων. Το 11% των στάσεων εμφανίζεται

κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού. Το 8% των στάσεων εμφανίζεται κατά τη

φάση της Προετοιμασίας για τη μεταφορά των καυσίμων. Το 7% των στάσεων εμφανίζεται

κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού. Το 7% των στάσεων εμφανίζεται κατά

τη φάση της Προετοιμασίας για αναχώρηση. Το 6% των στάσεων εμφανίζεται κατά τη φάση

του Ελέγχου των συνθηκών. Το 5% των στάσεων εμφανίζεται κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης

της μεταφοράς των καυσίμων.

Από τον Πίνακα 5.6 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 55 ,94% του χρόνου

εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων. Το 12,27% του χρόνου

εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού. Το 7,44% του

χρόνου εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση της Προετοιμασίας για τη μεταφορά των

καυσίμων. Το 6,84% του χρόνου εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης

του εξοπλισμού. Το 6,64% του χρόνου εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση της Προετοιμασίας

για αναχώρηση. Το 5,84% του χρόνου εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση του Ελέγχου των

συνθηκών. Το 5,03% του χρόνου εργασίας εμφανίζεται κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της

μεταφοράς των καυσίμων.
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Από το συνδυασμό των παραπάνω συμπερασμάτων, μπορούμε να πούμε ότι οι φάσεις

εργασίας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το χρόνου που απαιτεί η κάθε μία για την

περάτωση της, αλλά και των στάσεων που χρειάζεται η κάθε μία ξεχωριστά ως εξής : (1)

Μεταφορά των καυσίμων, (2) Συναρμολόγηση του εξοπλισμού, (3) Προετοιμασία για τη

μεταφορά, (4) Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, (5) Προετοιμασία για αναχ ώρηση, (6)

Έλεγχος των Συνθηκών, (7) Ολοκλήρωση της Μεταφοράς.

Ταξινόμηση φάσεων εργασίας ως προς την επικινδυνότητα τους.

Κατηγορία 1.

Πίνακας 5.7 : Κατανομή των φάσεων Εργασίας στην Κατηγορία 1.

Από τον Πίνακα 5.7 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 9 9,67 στάσεις

εμφανίζονται κατά την περάτωση Όλης της εργασίας, 70,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη

φάση της Μεταφοράς των καυσίμων, 9,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της

Προετοιμασίας για τη μεταφορά, 7,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Προετοιμασίας

για αναχώρηση, 6,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του

εξοπλισμού, 4,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών, 3,00

στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς, 0,33 στάσεις

εμφανίζονται κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης του εξ οπλισμού.
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Από την ανάλυση των παραπάνω συμπερασμάτων, μπορούμε να πούμε ότι οι φάσεις

εργασίας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την κατανομή τους στην Κατηγορία 1, ως εξής :

(1) Μεταφορά των καυσίμων, (2) Προετοιμασί α για τη μεταφορά, (3) Προετοιμασία για

αναχώρηση, (4) Συναρμολόγηση του εξοπλισμού, (5) Έλεγχος των Συνθηκών, (6) Ολοκλήρωση

της Μεταφοράς, (7) Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού.

Κατηγορία 2.

Πίνακας 5.8 : Κατανομή των φάσεων Εργασίας στην Κατηγορία 2.

Από τον Πίνακα 5.8 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 39,67 στάσεις

εμφανίζονται κατά την περάτωση Όλης της εργασίας, 11,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη

φάση της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού, 8,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της

Αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού, 6,67 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της

Μεταφοράς των καυσίμων, 4,67 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση του Ελέγχου των

συνθηκών, 3,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς, 3,00

στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Προετοιμασίας για αναχώρηση,  2,33 στάσεις

εμφανίζονται κατά τη φάση της Προετοιμασίας για τη μεταφορά.

Από την ανάλυση των παραπάνω συμπερασμάτων, μπορούμε να πούμε ότι οι φάσεις

εργασίας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την κατανομή τους στην Κατηγορία 2, ως εξής :
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(1) Συναρμολόγηση του εξοπλισμού, (2) Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, (3) Μεταφορά

των καυσίμων, (4) Έλεγχος των Συνθηκών, (5) Ολοκλήρωση της Μεταφοράς, (6) Προετοιμασία

για αναχώρηση, (7) Προετοιμασία για τη μεταφορά.

Κατηγορία 3.

Πίνακας 5.9 : Κατανομή των φάσεων Εργασίας στην Κατηγορία 3.

Από τον Πίνακα 5.9 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 25,00 στάσεις

εμφανίζονται κατά την περάτωση Όλης της εργασίας, 15,67 στάσεις εμφανίζονται κατά τη

φάση της Μεταφοράς των καυσίμων, 2,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της

Συναρμολόγησης του εξοπλισμού, 2,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης

της μεταφοράς, 2,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης του

εξοπλισμού, 1,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Προετοιμασίας για τη μεταφορά,

1,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Προετοιμασίας για αναχώρηση,  1,00 στάσεις

εμφανίζονται κατά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών.

Από την ανάλυση των παραπάνω συμπερασμάτων, μπορούμε να πούμε ότι οι φάσεις

εργασίας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την κατανομή τους στην Κατηγορία 3, ως εξής :

(1) Μεταφορά των καυσίμων, (2) Συναρμολόγηση του εξοπλισμού, (3) Ολοκλήρωση της
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Μεταφοράς & Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, (4) Προετοιμασία για τη μεταφορά. &

Προετοιμασία για αναχώρηση & Έλεγχος των Συνθηκών.

Κατηγορία 4.

Πίνακας 5.10 : Κατανομή των φάσεων Εργασίας στην Κατηγορία 4.

Από τον Πίνακα 5.10 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 1,33 στάσεις

εμφανίζονται κατά την περάτωση Όλης της εργασίας, 0,67 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση

της Αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού, 0,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της

Προετοιμασίας για τη μεταφορά,  0,33 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Προετοιμασίας

για αναχώρηση, 0,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του

εξοπλισμού, 0,00 στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών, 0,00

στάσεις εμφανίζονται κατά τη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων,  0,00 στάσεις

εμφανίζονται κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς.

Από την ανάλυση των παραπάνω συμπερασμάτων, μπορούμε να πούμε ότι οι φάσεις

εργασίας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την κατανομή τους στην Κατηγορία 4, ως εξής :

(1) Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, (2) Προετοιμασία για τη μεταφορά & Προετοιμασία

για αναχώρηση.
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Κατανομή των στάσεων όλης της εργασί ας και των φάσεων εργασίας ξεχωριστά

στις κατηγορίες επικινδυνότητας της OWAS.

Όλη η εργασία.

Πίνακας 5.11 : Κατανομή Όλης της εργασίας στις Κατηγορίες της OWAS.

Από τον Πίνακα 5.11 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 62,00% Όλης της

εργασίας κατατάσσεται στην Κατηγορία 1 , όπου οι στάσεις των διαφόρων μερών του

σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο φόρτος του μυοσκελετικ ού

συστήματος αποδεκτός, άρα δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του σωματικού φόρτου.

Το 23,67% των στάσεων Όλης τ ης εργασίας κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 , όπου η

εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει επίσης αυξημένος

κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ’ αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ληφθούν μέτρα

στο εγγύς μέλλον.

Το 13,67% των στάσεων Όλης της εργασίας κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 , όπου ο

σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και πρέπει να

ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.
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Το 0,67% των στάσεων Όλης της εργασίας κατατάσσεται στην Κατηγ ορία 4, όπου ο

φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ μεγ άλος και εξαιρετικά επικίνδυνος. Μέτρα

ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για μεταφορά.

Πίνακας 5.12 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση Προετοιμασίας του βυτιοφόρου για τη μεταφορά.

Από τον Πίνακα 5.12 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 71,00% των

στάσεων της Προετοιμασίας του βυτιοφόρου για τη μεταφορά κατατάσσεται στην Κατηγορία

1, όπου οι στάσεις των διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξά σκηση δύναμης είναι

κανονικές, ο φόρτος του μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός, άρα και δεν απαιτούνται

μέτρα για τη μείωση του σωματικού φόρτου.

Το 19,00% των στάσεων της Προετοιμασίας του βυτιοφόρου για τη μεταφορά

κατατάσσεται στην Κατηγορία 2, όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό

σύστημα, υπάρχει επίσης αυξημένος κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ’αυτό, με αποτέλεσμα

να χρειάζεται να ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το 6,67% των στάσεων της Προετοιμασίας του βυτιοφόρου για τη μεταφορά

κατατάσσεται στην Κατηγορία 3, όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα
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χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό

γρηγορότερα.

Το 2,67% των στάσεων της Προετοιμασίας του βυτιοφόρου για τη μεταφορά

κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ

μεγάλος και εξαιρετικά επικίνδυνος, τα μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να

ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επανασχεδιασμό ανά κατηγορία:

Κατηγορία 1.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1171 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

1172 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1131 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1121 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1372 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

Πίνακας 5.13(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
Βυτιοφόρου Οχήματος.

Με βάση τον Πίνακα 5.13(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος για μεταφορά.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2132
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

2161
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

6: Γονάτισμα
1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.13(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
Βυτιοφόρου Οχήματος για μεταφορά.

Με βάση τον Πίνακα 5.13(β), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1)Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Εφαρμογή των μέτρων

πυρασφάλειας, (1β) Απασφάλιση του αποθηκευτικού χώρου των εξαρτημάτων του

βυτιοφόρου οχήματος, (1γ) Προετοιμασία των εξαρτημάτων σύνδεσης από τον αποθηκευτικό

χώρο, (1δ) Προετοιμασία των κομματιών μάνικ ας από τους αποθηκευτικούς χώρους του

βυτιοφόρου οχήματος, (1ε) Προετοιμασία των εξαρτημάτων σύνδεσης από τον αποθηκευτικό

χώρο, (1η) Απασφάλιση της εισόδου του συστήματος ανάκτησης ατμών του βυτιοφόρου, (1ζ)

Απασφάλιση του χώρου προστασίας των εξόδων του βυτιοφόρου οχήματος, (1θ) Απασφάλιση

της εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος. (2) Κάτω άκρα σε γονάτισμα, (2α)

Προετοιμασία των εξαρτημάτων σύνδεσης από τον αποθηκευτικό χώρο.

Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
Βυτιοφόρου Οχήματος για μεταφορά.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2172
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.13(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
Βυτιοφόρου Οχήματος για μεταφορά.

Με βάση τον Πίνακα 5.13(γ), οι στάσεις που χρειάζονται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Προετοιμασία των κομματιών
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μάνικας από τους αποθηκευτικούς χώρους του βυτιοφόρου οχήματος, (1β) Προετοιμασία των

εξαρτημάτων σύνδεσης από τον αποθηκευ τικό χώρο και (1γ) Εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας. (2)

Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη, (2α) Προετοιμασία των εξαρτημάτων σύνδεσης από τον

αποθηκευτικό χώρο και (2β) Εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας. (3) Εξάσκηση δύναμης μεταξύ

10kg και 20kg, (3α) Προετοιμασία των κομματιών μάνικας από τους αποθηκευτικούς χώρους του

βυτιοφόρου οχήματος και (3β) Εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας.

Κατηγορία 4.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 4 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος για μεταφορά.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

4141
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.13(δ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
Βυτιοφόρου Οχήματος για μεταφορά.

Με βάση τον Πίνακα 5.13(δ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση σ κυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (1α) Προετοιμασία των

κομματιών μάνικας από τους απ οθηκευτικούς χώρους του βυτιοφόρου οχήματος. (2) Κάτω άκρα

αμφότερα σε κάμψη, (2α) Προετοιμασία των κομματιών μάνικας από τους αποθηκευτικούς χώρους

του βυτιοφόρου οχήματος.
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Συναρμολόγηση του εξοπλισμού.

Πίνακας 5.14 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση Συναρμολόγησης του εξοπλισμού.

Από τον Πίνακα 5.14 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 18,00% των

στάσεων της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού κατ ατάσσεται στην Κατηγορία 1, όπου οι

στάσεις των διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο

φόρτος του μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός, άρα και δεν απαιτούνται μέτρα για τη

μείωση του σωματικού φόρτου.

Το 63,00% των στάσεων της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού κατατάσσεται στην

Κατηγορία 2, όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει

επίσης αυξημένος κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ’αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το19,00% των στάσεων της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού κατατάσσεται στην

Κατηγορία 3, όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται

επικίνδυνος και πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.
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Το 0,00% των στάσεων της Συναρμολόγησης του εξοπλισμού κατατάσσεται στην

Κατηγορία 4, όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολ ύ μεγάλος και εξαιρετικά

επικίνδυνος, τα μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επανασχεδιασμό ανά κατηγορία:

Κατηγορία 1.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Συναρμολόγησης το υ
εξοπλισμού.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1171 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

1121 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1172 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1131 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1221 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

3121
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

3131
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.15(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του
εξοπλισμού.

Με βάση τον Πίνακα 5.15(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του
εξοπλισμού.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

4131
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1141 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

4121
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

4122
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1151 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2221
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.15(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στ άσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του
εξοπλισμού.

Με βάση τον Πίνακα 5.15(β), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) ‘Ένωση του εξαρτήματος

σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας, (1β)

Ένωση των εξαρτημάτων σύνδεσης τω ν κομματιών μάνικας μεταξύ τους, (1γ) Ένωση του

εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος με το

εξάρτημα σύνδεσης της μάνικα ς και (1δ) Ένωση της μάνικας ανάκτησης ατμών. (2) Μέση

Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (2α) Ένωση των εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών

μάνικας μεταξύ τους, (2β) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος

του βυτιοφόρου οχήματος με το εξ άρτημα σύνδεσης της μάνικας, (2γ) ‘Ένωση του
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εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το εξάρτημα σύνδεσης της

μάνικας και (2δ) Ένωση της μάνικας ανάκτησης ατμών. (3) Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη,

(3α) Ένωση της μάνικας ανάκτησης ατμών και (3β) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του

διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος με το εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας. (4) Κάτω άκρα το ένα

σε κάμψη, (4α) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το

εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας.

Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του
εξοπλισμού.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2151
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

4231
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.15(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Συναρμολόγησης του
εξοπλισμού.

Με βάση τον Πίνακα 5.15(γ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Ένωση της μάνικας

ανάκτησης ατμών, (1β) Ένωση των εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών μάνικας μεταξύ

τους, (1γ) ‘Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το

εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας και (1δ) Ένωση τ ου εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του

διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος με το εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας. (2) Μέση

Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (2α) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του

διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος με το εξάρτ ημα σύνδεσης της μάνικας. (3) Κάτω

άκρα αμφότερα σε κάμψη, (3α) Ένωση της μάνικας ανάκτησης ατμών, (3β) Ένωση των

εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών μάνικας μεταξύ τους, (3γ) ‘Ένωση του εξαρτήματος

σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας και



71

(3δ) Ένωση του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου

οχήματος με το εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας. (4) Κάτω άκρα το ένα σε κάμψη, (4α) Ένωση

του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του βυτι οφόρου οχήματος με το

εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας.

Κατηγορία 4.

Η φάση της Συναρμολόγησης των εξαρτημάτων δεν περιέχει στάσεις που ανήκουν στην

Κατηγορία 4.

Έλεγχος των Συνθηκών.

Πίνακας 5.16 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση Ελέγχου των συνθηκών.

Από τον Πίνακα 5.16 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 40,67% των

στάσεων του Ελέγχου των συνθηκών κατ ατάσσεται στην Κατηγορία 1, όπου οι στάσεις των

διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο φόρτος του

μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός, άρα και δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του

σωματικού φόρτου.

Το 50,00% των στάσεων του Ελέγχου των συνθηκών κατατάσσεται στην Κατηγορία 2,

όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει επίσης
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αυξημένος κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ’αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το9,33% των στάσεων του Ελέγχου των συνθηκών κατατάσσεται στην Κατηγορία 3,

όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και πρέπει

να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Το 0,00% των στάσεων του Ελέγχου των συνθηκών κατατάσσεται στην Κατηγορία 4,

όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ μεγ άλος και εξαιρετικά επικίνδυνος, τα

μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επανασχεδιασμό ανά κατηγορία:

Κατηγορία 1.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1171 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

1121 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1221 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1231 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1131 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.17(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών.

Με βάση τον Πίνακα 5.17(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

4121
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

4131
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

2171
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.17(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση του ελέγχου των συνθηκών.

Με βάση τον Πίνακα 5.17(β), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Έλεγχος του εξαρτήματος

σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος με το εξάρτημα της

μάνικας και (1β) Έλεγχος των εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών μάνικας μεταξύ τους. (2)

Μέση Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (2α) Έλεγ χος του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου

του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος με το εξάρτημα της μάνικας και (2β)Έλεγχος των

εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών μάνικας μεταξύ τους.
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Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κα τά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

4231
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2151
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.17(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κα τά τη φάση του Ελέγχου των συνθηκών.

Με βάση τον Πίνακα 5.17(γ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (1α) Έλεγχος του

εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος το υ βυτιοφόρου οχήματος με το

εξάρτημα της μάνικας και (1β) Έλεγχος των μέτρων πυρόσβεσης. (2) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή

πίσω), (2α) Έλεγχος των μέτρων πυρόσβεσης. (3) Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη, (3α) Έλεγχος

των μέτρων πυρόσβεσης. (4) Κάτω άκρα το ένα σε κάμψ η, (4α) Έλεγχος των μέτρων

πυρόσβεσης.

Κατηγορία 4.

Η φάση του Ελέγχου των συνθηκών  δεν περιέχει στάσεις που ανήκουν στην

Κατηγορία 4.
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Μεταφορά των καυσίμων.

Πίνακας 5.18 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων.

Από τον Πίνακα 5.18 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 77,33% των

στάσεων της Μεταφοράς των καυσίμων κατ ατάσσεται στην Κατηγορία 1, όπου οι στάσεις των

διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο φόρτος του

μυοσκελετικού συστήματος αποδ εκτός, άρα και δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του

σωματικού φόρτου.

Το 7,00% των στάσεων της Μεταφοράς των καυσίμων κατατάσσεται στην Κατηγορία 2,

όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει επίσης

αυξημένος κίνδυνος να πρ οξενηθούν βλάβες σ’αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το16,00% των στάσεων της Μεταφοράς των καυσίμων κατατάσσεται στην Κατηγορία 3,

όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και πρέπει

να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.
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Το 0,00% των στάσεων της Μεταφοράς των καυσίμων κατατάσσεται στην Κατηγορία 4,

όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ μεγ άλος και εξαιρετικά επικίνδυνος, τα

μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας π ρέπει να ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επανασχεδιασμό ανά κατηγορία:

Κατηγορία 1.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Μεταφοράς.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1121 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1131 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1171 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

3131
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1231 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1221 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1122 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1372 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

3121
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

3171
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.19(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων.

Με βάση τον Πίνακα 5.19(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Μεταφοράς.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

4131
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1151 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2161
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

6: Γονάτισμα
1: Μικρότερη των
10kg

2171
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

1141 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.19(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων.

Με βάση τον Πίνακα 5.19(β), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι οι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Απελευθέρωση της

βαλβίδας εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος, (1β) Απεμπλοκή των

βαλβίδων ανάκτησης ατμών και εμπλοκή της τελικής βαλβίδας εκτόνωσης των ατμών, (1γ)

Απεμπλοκή των βαλβίδων ασφάλειας των υγρών καυσίμων στην κοιλιά του βυτίου, (1δ)

Παραλαβή των δειγμάτων ποιότη τας των προϊόντων που παραδίδονται και (1ε) Έλεγχος του

συστήματος μεταφοράς για πιθανή περίπτωση διαρροής υγρών καυσίμων. (2) Μέση Σκυφτή

και σε στροφή ή σε κάμψη, (2α) Παραλαβή των δειγμάτων ποιότητας των προϊόντων που

παραδίδονται, (2β) Απελευθέρωση της βαλβίδας εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου

οχήματος και (2γ) Έλεγχος του συστήματος μεταφοράς για πιθανή περίπτωση διαρροής υγρών

καυσίμων. (3) Κάτω άκρα το ένα σε κάμψη, (3α) Απελευθέρωση της βαλβίδας εξόδου του
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διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματο ς. (4) Κάτω άκρα σε γονάτισμα, (4α) Παραλαβή των

δειγμάτων ποιότητας των προϊόντων που παραδίδονται. (5) Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη,

(5α) Παραλαβή των δειγμάτων ποιότητας των προϊόντων που παραδίδονται.

Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσε ων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Μεταφοράς.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2241
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.19(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Μεταφοράς των καυσίμων.

Με βάση τον Πίνακα 5.19(γ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α)Παραλαβή των δειγμάτων

ποιότητας των προϊόντων που παραδίδονται και (1β)Έλεγχος του συστήματος μεταφοράς για

πιθανή περίπτωση διαρροής υγρών καυσίμων. (2)Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη,

(2α)Παραλαβή των δειγμάτων ποιότητας των προϊόντων που παραδίδονται και (2β)Έλεγχος

του συστήματος μεταφοράς για πιθανή περίπτωση διαρροής υγρών καυσίμων.

Κατηγορία 4.

Η φάση της Μεταφοράς των συνθηκών  δεν εμπεριέχει στάσεις που ανήκουν στην

Κατηγορία 4.
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Ολοκλήρωση της Μεταφοράς.

Πίνακας 5.20 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς.

Από τον Πίνακα 5.20 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 36,33% των

στάσεων της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς κατ ατάσσεται στην Κατηγορία 1, όπου οι στάσεις

των διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο φόρτος

του μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός, άρα και δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του

σωματικού φόρτου.

Το 34,33% των στάσεων της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς κατατάσσεται στην

Κατηγορία 2, όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει

επίσης αυξημένος κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ’αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το29,00% των στάσεων της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς κατα τάσσεται στην

Κατηγορία 3, όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται

επικίνδυνος και πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.
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Το 0,00% των στάσεων της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς κατατάσσεται στην Κατηγορία

4, όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ μεγ άλος και εξαιρετικά επικίνδυνος,

τα μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επανασχεδιασμό ανά κατηγορία:

Κατηγορία 1.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατ ηγορίας 1 κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1322 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1371 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

3122
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1272 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1131 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1221 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

3171
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

3231
3: Σε στροφή ή σε
κάμψη στα πλάγια

2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.21(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της
μεταφοράς.

Με βάση τον Πίνακα 5.21(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορία ς 2 κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

2122
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

2132
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

2171
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

2321
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.21(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της
μεταφοράς.

Με βάση τον Πίνακα 5.21(β), οι στάσεις που χρειάζονται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1)Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Αποστράγγίξη των

διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, (1β) Αποστράγγίξη των κομματιών της μάνικας.
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Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Ολοκλήρ ωσης.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2151
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2341
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.21(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Ολοκλήρωσης της
μεταφοράς.

Με βάση τον Πίνακα 5.21(γ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1)Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α)Αποστράγγίξη των

κομματιών της μάνικας, (1β)Αποστράγγίξη των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. (2)Κάτω άκρα

αμφότερα σε κάμψη, (2α) Αποστράγγίξη των κομματιών της μάνικας, (2β)Αποστράγγίξη των

διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. (3) Κάτω άκρα το ένα σε κάμψη, (3α) Αποστράγγίξη των

κομματιών της μάνικας.

Κατηγορία 4.

Η φάση της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς  δεν εμπεριέχει στάσεις που ανήκουν στην

Κατηγορία 4.
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Αποσυναρμολόγηση των Εξαρτημάτων.

Πίνακας 5.22 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων.

Από τον Πίνακα 5.22 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 1,67% των στάσεων

της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτ ων κατατάσσεται στην Κατηγορία 1, όπου οι στάσεις

των διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο φόρτος

του μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός, άρα και δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του

σωματικού φόρτου.

Το 71,00% των στάσεων της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατατάσσεται στην

Κατηγορία 2, όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει

επίσης αυξημένος κίνδυνος να προξενηθούν βλάβες σ ’αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το20,33% των στάσεων της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατατάσσεται στην

Κατηγορία 3, όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται

επικίνδυνος και πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.
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Το 7,33% των στάσεων της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατατάσσεται στην

Κατηγορία 4, όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ μεγ άλος και εξαιρετικά

επικίνδυνος, τα μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επαν ασχεδιασμό ανά κατηγορία:

Κατηγορία 1.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1171 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.23(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Με βάση τον Πίνακα 5.23(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

4121
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2171
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

2132
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

2321
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.23(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Με βάση τον Πίνακα 5.23(β), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω ), (1α) Αποσύνδεση του

εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος , (1β)

Σφράγισμα της βαλβίδας εξόδου του διαμερ ίσματος του βυτιοφόρου οχήματος, (1γ)

Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με τ ο

εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας, (1δ) Σφράγισμα των βαλβίδων ασφάλειας των υγρών

καυσίμων στην κοιλιά του βυτίου, (1ε) Αποσύνδεση της μάνικας ανάκτησης ατμών με την

έξοδο των υπόγειων δεξαμενών και με την είσοδο του βυτιοφόρου οχήματος και (1ζ)

Σφράγισμα των βαλβίδων ασφάλειας των υγρών καυσίμων στην κοιλι ά του βυτίου. (2) Μέση

Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμ ψη, (2α) Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου

των υπόγειων δεξαμενών με τ ο εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας και (2β) Αποσύνδεση του

εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος.
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Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίησ η των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2151
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.23(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Με βάση τον Πίνακα 5.23(γ), οι στάσεις που χρειάζονται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1)  Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α) Αποσύνδεση των

εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών μάνικας μεταξύ τους, (1β) Αποσύνδεση του

εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών μ ε το εξάρτημα σύνδεσης της

μάνικας, (1γ) Αποσύνδεση της μάνικας ανάκτησης ατμών με την έξοδο των υπόγειων

δεξαμενών και με την είσοδο του βυτιοφόρου οχήματος. (2) Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη,

(2α) Αποσύνδεση των εξαρτημάτων σύνδεσης των κομματιών μάνικας μεταξύ τους, (2β)

Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το

εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας, (2γ) Αποσύνδεση της μάνικας ανάκτησης ατμών με την έξοδο

των υπόγειων δεξαμενών και με την είσοδο του βυτιοφόρου οχήματος. (3) Κάτω άκρα το ένα

σε κάμψη, (3α)Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης της εξόδου του διαμερίσματος του

βυτιοφόρου οχήματος.

Κατηγορία 4.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 4 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης των
εξαρτημάτων.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

4141
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.23(δ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 4 κατά τη φάση της Αποσυναρμολόγησης τω ν
εξαρτημάτων.
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Με βάση τον Πίνακα 5.23(δ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1) Μέση Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (1α) Αποσύνδεση του

εξαρτήματος σύνδεσης της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το εξάρτημα σύνδεσης της

μάνικας, (1β) Αποσύνδεση της μάνικας ανάκτησης ατμών με την έξοδο των υπόγειων

δεξαμενών. (2) Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη, (2α) Αποσύνδεση του εξαρτήματος σύνδεσης

της εισόδου των υπόγειων δεξαμενών με το εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας, (2β)

Αποσύνδεση της μάνικας ανάκτησης ατμών με την έξοδο των υπόγειων δεξαμενών.

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για Αναχώρηση.

Πίνακας 5.24 : Κατανομή των Κατηγοριών στη φάση της Προετοιμασίας του βυτιοφόρου για αναχώρηση.

Από τον Πίνακα 5.24 απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα : Το 1,67% των στάσεων

της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατ ατάσσεται στην Κατηγορία 1, όπου οι στάσεις

των διαφόρων μερών του σώματος, όπως και η εξάσκηση δύναμης είναι κανονικές, ο φόρτος

του μυοσκελετικού συστήματος αποδεκτός, άρα και δεν απαιτούνται μέτρα για τη μείωση του

σωματικού φόρτου.

Το 71,00% των στάσεων της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατατάσσεται στην

Κατηγορία 2, όπου η εργασία προκαλεί αυξημένο φόρ το στο μυοσκελετικό σύστημα, υπάρχει
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επίσης αυξημένος κίνδυνος να προξε νηθούν βλάβες σ’αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να

ληφθούν μέτρα στο εγγύς μέλλον.

Το 20,33% των στάσεων της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατατάσσεται στην

Κατηγορία 3, όπου ο σωματικός φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα χαρακτηρίζεται

επικίνδυνος και πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Το 7,33% των στάσεων της Αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων κατατάσσεται στην

Κατηγορία 4, όπου ο φόρτος στο μυοσκελετικό σύστημα είναι πολύ μεγ άλος και εξαιρετικά

επικίνδυνος, τα μέτρα ανασχεδιασμού της εργασίας πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Στάσεις που χρειάζονται επανασχεδιασμό ανά κατηγορία:
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Κατηγορία 1

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος για αναχώρηση.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

1171 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

1121 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1321 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1132 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1221 1: Σε ορθή στάση
2: Το ένα πάνω από
τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

1331 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1122 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

2: Μεταξύ 10kg και
20kg

1131 1: Σε ορθή στάση
1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

1372 1: Σε ορθή στάση
3: Αμφότερα πάνω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
2: Μεταξύ 10kg και
20kg

Πίνακας 5.25(α) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 1 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
βυτιοφόρου για αναχώρηση.

Με βάση τον Πίνακα 5.25(α), καμία στάση δεν αποτελεί πηγή για επανασχεδιαστική

επέμβαση.
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Κατηγορία 2.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος για αναχώρηση.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2121
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

2: Ορθοστασία με το
βάρος σε αμφότερα
πόδια

1: Μικρότερη των
10kg

2131
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

3: Ορθοστασία με το
βάρος στο ένα πόδι

1: Μικρότερη των
10kg

2171
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

7: Περπάτημα
1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.25(β) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 2 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
βυτιοφόρου για αναχώρηση.

Με βάση τον Πίνακα 5.25(β), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1)Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α)Εμπλοκή της εισόδου του

συστήματος ανάκτησης ατμών του βυτιοφόρου, (1β)Εμπλοκή της εξόδου του διαμερίσματος

του βυτιοφόρου οχήματος, (1γ)Εμπλοκή του χώρου προστασίας των εξόδων του βυτιοφόρου

οχήματος, (1δ)Αποθήκευση των εξαρτημάτων σύνδεσης στον αποθηκευτικό χώρο,

(1ε)Εμπλοκή του αποθηκευτικού χώρου των εξαρτημάτων του βυτιοφόρου οχήματος,

(1ζ)Αποθήκευση των κομματιών μάνικας στους αποθηκευτικούς χώρους του βυτιοφόρου

οχήματος και (1η)Αποθήκευση των μέτρων πυρ ασφάλειας.

Κατηγορία 3.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος για αναχώρηση.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

2151
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

5: Το ένα πόδι σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

2141
2: Σκυφτή (μπροστά ή
πίσω)

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

4: Αμφότερα σε
κάμψη

1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.25(γ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
βυτιοφόρου για αναχώρηση.
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Με βάση τον Πίνακα 5.25(γ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν : (1)Μέση Σκυφτή (μπροστά ή πίσω), (1α)Εμπλοκή του χώρου

προστασίας των εξόδων του βυτιοφόρου οχήματος, (1β)Απο θήκευση των κομματιών μάνικας

στους αποθηκευτικούς χώρους του βυτιοφόρου οχήματος και (1γ)Αποθήκευση των μέτρων

πυρασφάλειας. (2)Κάτω άκρα το ένα σε κάμψη, (2α)Εμπλοκή του χώρου προστασίας των

εξόδων του βυτιοφόρου οχήματος. (3)Κάτω άκρα αμφότερα σε κάμψη, (3α)Αποθήκευση των

κομματιών μάνικας στους αποθηκευτικούς χώρους του βυτιοφόρου οχήματος και

(3β)Αποθήκευση των μέτρων πυρασφάλειας.

Κατηγορία 4.

Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 3 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του Βυτιοφόρου
Οχήματος για αναχώρηση.

Στάση Μέση Άνω Άκρα Κάτω Άκρα Εξάσκηση Δύναμης

4161
4: Σκυφτή και σε
στροφή ή σε κάμψη

1: Αμφότερα κάτω
από τους ώμους

6: Γονάτισμα
1: Μικρότερη των
10kg

Πίνακας 5.25(δ) : Λεπτομερειακή Αποκωδικοποίηση των Στάσεων Κατηγορίας 4 κατά τη φάση της Προετοιμασίας του
βυτιοφόρου για αναχώρηση.

Με βάση τον Πίνακα 5.25(δ), οι στάσεις που χρειάζον ται να επανασχεδιαστούν είναι

αυτές που περιλαμβάνουν :(1)Μέση Σκυφτή και σε στροφή ή σε κάμψη, (1α)Εμπλοκή της

εισόδου των υπόγειων δεξαμενών, (1β)Κάτω άκρα σε γονάτισμα και (1γ)Εμπλοκή της εισόδου

των υπόγειων δεξαμενών.
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6. Ανάδειξη των προβλημάτων και καθορισμός

των σχεδιαστικών στόχων
Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που απορρέουν από

το φιλτράρισμα του χώρου του προβλήματος, μέσω των κριτηρίων που έχουμε αναλύσει

παραπάνω, με σκοπό να αναδείξουμε τους σχεδιαστικούς στόχους που θα θέσουμε, για να

προχωρήσουμε στο σχεδιασμό των concepts.

Πρόβλημα (1) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να ι κανοποιεί τις ανάγκες του για

την εκτέλεση κάθε φάσης εργασίας ξεχωριστά, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαναγκάζει τους

χειριστές σε στάσεις και κινήσεις κατά την εργασία τους, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν

μυοσκελετικές διαταραχές ή μυοσκελετικές παθήσεις.

Οι στόχοι που απορρέουν από το π ρόβλημα (1) είναι: (1α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε, τα μέρη του συστήματος που χρησιμοποιούνται από τους

χειριστές για την ολοκλήρωση της εργασίας, να τους καθοδηγούν ταυτόχρονα μέσω της φύσης

του σχεδιασμού τους, σε στάσεις που δεν προκαλούν μυοσκελετικές διαταραχές ή παθήσεις.

Πρόβλημα (2) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να είναι ένα στεγανό κύκλωμα

μεταφοράς υγρών καυσίμων και ατμών, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την εξαγωγή τους στο

περιβάλλον.

Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλημα (2) είναι: (2α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές ή

μικροδιαρροές προϊόντος ή ατμών στο περιβάλλον και σε περίπτωση εντοπισμού τους θα

πρέπει να σταματά αυτόματα τη μεταφορά προϊόν τος, (2β) οι σχεδιαστικές λύσεις θα δοθούν

με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη εμπλοκή και απεμπλοκή των

εξαρτημάτων που παίρνουν μέρος στη συναρμολόγηση του εξοπλισμού, ενώ σε περίπτωση

σφάλματος, δεν θα επιτρέπεται η έναρξη της μεταφοράς προϊόντων, (2γ) οι σχεδιαστικές
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λύσεις θα δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αποδοτική εξαγωγή δείγματος

προϊόντος από όλα τα πιθανά διαμερίσματα, (1 προϊόν από 4 διαμερίσματα) χωρίς να

επιτρέπετε η εξαγωγή προϊόντος ή ατμών στο περιβάλλον και ( 2δ) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να  μην επιτρέπετε η εισαγωγή οξυγόνου στις περιοχές όπου

αποθηκεύεται ή μεταφέρεται προϊόν.

Πρόβλημα (3) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να εμποδίζει κάθε ενδεχόμενο

ανάμιξης διαφορετικών προϊόντων στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου.

Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλημα (3) είναι: (3α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται το είδος του προϊόντος που μεταφέρεται στα

διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος και να συγκρίνεται με το είδος που δέχεται η

δεξαμενή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ τους, δεν θα επιτρέπεται η έναρξη

της μεταφοράς προϊόντος.

Πρόβλημα (4) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των

μέτρων πυρασφάλειας.

Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλημα (4) είναι: (4α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της

γείωσης των επιμέρους τμημάτων που παίρνουν μέρος στη μεταφορά προϊόντος. Σε

περίπτωση μη επαρκούς γείωσης κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, θα

πρέπει να διακόπτεται η μεταφορά του προϊόντος, (4β) οι σχεδιαστικές λύσεις θα δοθούν με

τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται στους χειριστές η επιλογή να σταματούν άμεσα τη μεταφορά

προϊόντων σε περίπτωση κινδύνου και (4γ) οι σχεδιαστικές λύσεις θα δοθούν με τέτοιο τρόπο

ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα πυρασφάλειας. Σε περίπτωση μη εφαρμογής τους  κατά την

έναρξη ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς, θα πρέπει να διακόπτεται η μεταφορά των προϊόντων .

Πρόβλημα (5) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να καταμετρά αποτελεσματικά

την ποσότητα του προϊόντος που μεταφέρεται μέσα στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου

και να ενημερώνει τους χειριστές σε πραγματικό χρόνο.
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Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλ ημα (5) είναι: (5α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνονται οι χειριστές για τα διαμερίσματα που

αδειάζουν κάθε φορά, το είδος του προϊόντος που μεταφέρεται από κάθε διαμέρισμα

ξεχωριστά, την ποσότητα που έχει μεταφερθεί ανά πάσα στιγμή, την ποσότητα που

υπολείπεται να μεταφερθεί και το εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η μεταφορά του

προϊόντος από κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.

Πρόβλημα (6) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα

παράκαμψης των ενεργειών, με σκοπό την εκτέλεση του καθήκοντος μέσω της προβλεπόμενης

διαδικασίας.

Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλημα (6) είναι: (6α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν με σκοπό να εμποδίζουν ή να μην επιτρέπουν,

από τη φύση του σχεδιασμού, στους χειριστές την παράκαμψη των επιμέρους λειτουργιών

τους.

Πρόβλημα (7) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να εκτελείται με τέτοιο τρόπο

ώστε να επιτρέπει στον οδηγό να εκτελεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ολοκλήρωση της

εργασίας του.

Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλημα (7) είναι: (7α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξεπερνιέται το χρονικό διάστημα των 45 λεπτών για την

ολοκλήρωση της μεταφοράς των προϊόντων που καλείτε να ικανοποιήσει ο οδηγός ( 38000

λίτρα, 12 διαμερίσματα).

Πρόβλημα (8) : το προς σχεδίαση σύστημα θα πρέπει να έχει μικρές απαιτήσεις σε

χώρο αποθήκευσης των επιμέρους κομματιών που το απαρτίζουν.

Οι στόχοι που απορρέουν από το πρόβλημα (8) είναι: (8α) οι σχεδιαστικές λύσεις θα

δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν ή να μπορούν να μετατραπούν σε τέτοια μορφή,
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που να μη ξεπερνούν σε όγκο τις απαιτήσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν οι υπάρχοντες

αποθηκευτικοί χώροι.
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7. Concept
Στο κεφάλαιο 7 θα ασχοληθούμε με τη διαδικασία παραγωγής τ ων ιδεών και των

πιθανών σεναρίων που θα μπορούσαν να δώσουν λύση σε ένα ή περισσότερα προβλήματα

που αφορούν στο χώρο του προβλήματος, όπως επίσης και με την τελική σύνθεση αυτών των

ιδεών, με τις οποίες θα δημιουργήσουμε το σύστημα μεταφοράς των καυσίμων για το

καθήκον το οποίο και μελετάμε.

7.1. Διαδικασία παραγωγής ιδεών

Σε αυτή την ενότητα, θα αναφερθούμε γενικά, στη διαδικασία που αφορά στον τρόπο

με τον οποίο συνθέσαμε τις ιδέες, τις οποίες θεωρούμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε

προκειμένου να επιλύσουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται στο καθήκον μεταφοράς των

καυσίμων.

Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του brainstorming (καταιγισμός ιδεών)

όπου και συμμετείχαν από 1 έως και 4 άτομα (φοιτητής και υπεύθυνοι διδάσκοντες). Η τάση

των συμμετεχόντων ήταν πάντα η αποτελεσματική χρήση της μεθόδου για την παραγωγή όσ ο

το δυνατόν περισσότερων ιδεών. Έτσι ακολουθήσαμε τρία βασικά συστατικά, πρώτον οι

συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να συνεισφέρουν με όσες περισσότερες ιδέες μπορούσαν ,

ακόμα και με τις πιο «εξωπραγματικές». Στη συγκεκριμένη διαδικασία, καμία ιδέα δεν ήταν

φτωχή ή άχρηστη (οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις ξεκίνησαν από τις πιο απίθανες ιδέες) .

Δεύτερον, απαγορευόταν (ΑΥΣΤΗΡΑ) η οποιαδήποτε κριτική στις ιδέες που ακούγονταν,

μέχρι να τελειώσει η παράθεσ ή τους. Εκτός από την αρνητική κριτική, απαγορευόταν και η

«θετική κριτική». Και αυτό γιατί οποιαδήποτε κριτική μειώνει τη συμμετοχή, ή προσαρμόζει

μια (πιθανώς καλή) ιδέα στα σημερινά μέτρα και περιορισμούς τη ς ομάδας.

Τρίτον, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να χτίσουν ο καθένας πάνω στις ιδέες του

άλλου. Να τροποποιούν την προηγούμενη ιδέα, προσθαφαιρώντας επιμέρους στοιχεία . Με
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αυτό τον τρόπο δημιουργήσαμε ιδιαίτερους συνδυασμούς , προάγοντας τη σκέψη σε

ενδιαφέροντα μονοπάτια.

Έτσι, με τη διαδικασία του brainstorming διατυπώσαμε πολλές και διάφορες ιδέες,

ιδέες που άλλαζαν τον ήδη υπάρχον εξοπλισμό με τρόπους που επίλυαν κάποιο συγκεκριμένο

πρόβλημα ή ομάδα προβλημάτων, ιδέες που ζητούσαν από το χειριστή του εξοπλισμού

διάφορες δεξιότητες, από χειρονακτικ ές απαιτήσεις έως την ύπαρξη του, ως απλό παρατηρητή

ή ελεγκτή της διαδικασίας, ιδέες που αλλάζουν εντελώς τη διαδικασία μεταφοράς των

καυσίμων περνώντας από τη  χειρονακτική διαχείριση του εξοπλισμού, σε ημιαυτόματες

εφαρμογές και σε πλήρως αυτοματοποιημέ νες εφαρμογές και ιδέες που αξιοποιούσαν χώρους

του πρατηρίου και του βυτιοφόρου που σήμερα είναι εντελώς ανεκμετάλλευτοι.

Γενικότερα, δημιουργήσαμε μία βάση με μια μεγάλη ποικιλία ιδεών, τις οποίες

μπορούσαμε να συνθέσουμε, να αναμορφώσουμε και να μεταθέ σουμε μέσα σε ένα σορό από

σενάρια, τμηματικά ή ολοκληρωμένα, τα οποία μας βοηθούν να αναπτύξουμε και τα βασικά

concept τα οποία εξελίσσαμε συνεχώς. Η διαδικασία εξέλιξης των σεναρίων επιτεύχθηκε με

την άμεση αξιολόγηση τους από την ομάδα που συμμετείχε στ η διαδικασία, την

ανατροφοδότηση της μεθόδου brainstorming και τον εμπλουτισμό των σεναρίων με νέες

ιδέες, μέχρι να φτάσουν στο επίπεδο όπου και μπορούσαν να συνθέσουν ένα concept.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ιδέες οι οποίες παρήχθησαν κατά τη διαδικασ ία του

brainstorming. Κάθε ιδέα συζητήθηκε, τροποποιήθηκε και συμμετείχε τελικά ως μέρος ενός

σεναρίου, που εξυπηρετεί στη διαδικασία μεταφοράς των καυσίμων από το βυτιοφόρο στο

πρατήριο. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού σκίτσων, σχεδίων και σκαριφημάτων που

παρήχθησαν σε αυτή τη φάση, θεωρήσαμε καλό να μην τα παραθέσουμε όλα, σε αυτή τη

διπλωματική εργασία αλλά να παρουσιάσουμε κάποια ενδεικτικά σκίτσα, τα οποία θα

κατατοπίσουν τον αναγνώστη επαρκώς για τα πλαίσια στα οποία κινηθήκαμε στη διαδικασία

αυτή.
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Σχήμα 7.1 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Εξάρτημα σύνδεσης μάνικας με υπόγεια δεξαμενή.)

Σχήμα 7.2 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας με το βυτιοφόρο
μειώνοντας τα μυοσκελετικά προβλήματα )
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Σχήμα 7.3 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας με την υπόγεια δεξαμενή,
σύνδεση με την βοήθεια του ποδιού)

Σχήμα 7.4 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Μεταφορά των καυσίμων μέσο εξοπλι σμού που έχει
εγκατασταθεί στο στέγαστρο του πρατηρίου)
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Σχήμα 7.5 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Μηχανισμός υποβοήθησης για την ανύψωση του
εξαρτήματος σύνδεσης με το βυτιοφόρο από την υπόγεια δεξαμενή)

Σχήμα 7.6 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Μηχανισμός υποβοήθησης για την ανύψωση του
εξαρτήματος σύνδεσης με το βυτιοφόρο από την υπόγεια δεξαμενή)
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Σχήμα 7.7 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας με το βυτιοφόρο
μειώνοντας τα μυοσκελετικά προβλήματα και βελτιώνοντας την ολοκλήρωση της σύνδεσης μεσο πνευματικού συστήματος)

Σχήμα 7.8 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming(Εξάρτημα σύνδεσης της μάνικας με το βυτιοφόρο
μειώνοντας τα μυοσκελετικά προβλήμα τα και βελτιώνοντας την ολοκλήρωση της σύνδεσης μέσο πνευματικού συστήματος)
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Σχήμα 7.9 : Παραγόμενο μέσω της διαδικασίας του Brainstorming (Μηχανισμός υποβοήθησης για την ανύψωση του
εξαρτήματος σύνδεσης με το βυτιοφόρο από την υπόγεια δεξαμενή)
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7.2. Τρία βασικά Concept

Προς το τέλος της διαδικασίας του brainstorming, μέσα από την πληθώρα των concepts

που είχαν δημιουργηθεί, επεξεργαστεί και τροποποιηθεί , άρχισαν να ξεχωρίζουν κάποια

concept τα οποία απασχολούσαν περισσότερο και έδιναν την πεποίθηση ότι αν

τροποποιηθούν και επεξεργαστούν περισσότερο, θα μπορούσαν να δώσουν μια πιο

συγκεκριμένη εικόνα για έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που

αφορούν στο καθήκον το οποίο εξετάζουμε.

Έτσι, περάσαμε στη διάκριση των τριών επικρατέστερω ν concepts, τα οποία  φαινόταν

δυνατό να εξελιχτούν για να δώσουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο απαντήσεων στα προβλήματα

τα οποία πρέπει να λυθούν. Τα τρία βασικά concept ήταν: (Α) η σχεδίαση ρομποτικού

συστήματος μεταφοράς καυσίμων, (Β) η σχεδίαση ημιαυτοματοπ οιημένου φερόμενου

βραχίονα μεταφοράς καυσίμων και (Γ) η σχεδίαση σταθερής ημιαυτοματοποιημένης βάσης

μεταφοράς καυσίμων.

7.2.1. Το Concept του ρομποτικού συστήματος μεταφοράς καυσίμων

Το σενάριο του concept (Α), έχει να κάνει με την ικανοποίηση των αναγκώ ν της

μεταφοράς των προϊόντων, από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες

δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω ενός ρομποτικού συστήματος.

Η διαδικασία έχει ως εξής, ο υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων κάνει την

παραγγελία των προϊόντων που επιθυμεί στα κεντρικά γραφεία παραγγελιών της εταιρίας που

εκπροσωπεύει, από τα κεντρικά γραφεία παραγγελιών μεταφέρεται η παραγγελία στις ειδικές

εγκαταστάσεις γεμίσματος των βυτιοφόρων οχημάτων, τα προϊόντα της παραγγελίας

μεταφέρονται μέσα στα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος, το βυτιοφόρο όχημα ξεκινά

από τις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρίας και μέσω των οδικών αρτηριών φτάνει στον

προορισμό του που είναι το πρατήριο που έχει κάνει την παραγγελία.

Το βυτιοφόρο όχημα εισέρχεται στο πρα τήριο υγρών καυσίμων και σταθμεύει στο

χώρο εκφόρτωσης των προϊόντων, από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται στο
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βυτιοφόρο όχημα εξέρχεται ένα ρομποτικό αμαξίδιο ειδικά διαμορφωμένο, το ρομποτικό

αμαξίδιο αναλαμβάνει να εφαρμόσει τα μέτρα πυρασφάλ ειας, την προετοιμασία του

βυτιοφόρου οχήματος, την προετοιμασία των δεξαμενών του πρατηρίου υγρών καυσίμων, τις

απαραίτητες ενώσεις των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου που περιέχουν τα προϊόντα που

έχει παραγγείλει ο υπεύθυνος του πρατηρίου, με τις δεξαμενές του πρατηρίου και έναν

πρωταρχικό έλεγχο τις ασφάλειας του χώρου μεταφοράς των καυσίμων.

Τον τελικό ρόλο για την έναρξη της μεταφοράς τον έχει πλέον ο οδηγός του

βυτιοφόρου οχήματος, αφού συμβουλευτεί τις ενδείξεις του ελέγχου που έχει

πραγματοποιήσει το ρομποτικό αμαξίδιο, του δίνεται η δυνατότητα να εποπτεύσει και ο ίδιος

για το αν ο χώρος της μεταφοράς των προϊόντων είναι ασφαλής. Εφόσον θεωρεί ότι η

μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί με την απαιτούμενη ασφάλεια, δίνει την τελική έγκριση για την

έναρξη της μεταφοράς. Κατά τη διεξαγωγή της μεταφοράς, την εποπτεία της όλης διαδικασίας,

εκτός από το αυτοματοποιημένο σύστημα, την επωμίζεται και ο χειριστής ο οποίος σε

οποιαδήποτε φάση της μεταφοράς έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη μεταφορά.

Κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς το ρομποτικό αμαξίδιο αναλαμβάνει την

αποστράγγιση του εξοπλισμού, το διαχωρισμό των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου με τις

δεξαμενές του πρατηρίου, την προετοιμασία του πρατηρίου για ομαλή λειτουργία, την

προετοιμασία του βυτιοφόρου οχήματος για την αναχώρηση και την επαναφορά των μέτρων

πυρασφάλειας στην αρχική τους φάση.

Τέλος, το ρομποτικό αμαξίδιο αποθηκεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του βυτιοφόρου

οχήματος. Ο χειριστής του συστήματος συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης

της μεταφοράς, εξέρχεται από το πρατήριο υγρών καυσίμων και είτε ξεκινά την εκτέλεση της

επόμενης παραγγελίας είτε επιστρέφει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για την επόμενη

φόρτωση των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου οχήματος με τις νέες παραγγελίες.
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Σχήμα 7.10 : Concept (Α), Σύνδεση με τις δεξαμενές του πρατηρίου

Σχήμα 7.11 : Concept (Α),  Σύνδεση με τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος
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7.2.2. Το Concept της σταθερής βάσης στο πρατήριο

Το σενάριο του concept (Β), έχει να κάνει με την ικανοποίηση των αναγ κών της

μεταφοράς των προϊόντων, από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες

δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω μίας σταθερά εγκατεστημένης βάσης στο

πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η διαδικασία έχει ως εξής, ο υπεύθυνος του πρατηρίου υγρώ ν καυσίμων κάνει την

παραγγελία των προϊόντων που επιθυμεί στα κεντρικά γραφεία παραγγελιών της εταιρίας που

εκπροσωπεύει, από τα κεντρικά γραφεία παραγγελιών μεταφέρεται η παραγγελία στις ειδικές

εγκαταστάσεις γεμίσματος των βυτιοφόρων οχημάτων, τα προϊόν τα της παραγγελίας

μεταφέρονται μέσα στα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος, το βυτιοφόρο όχημα ξεκινά

από τις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρίας και μέσω των οδικών αρτηριών φτάνει στον

προορισμό του που είναι το πρατήριο που έχει κάνει την παραγγελία.

Το βυτιοφόρο όχημα εισέρχεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων και σταθμεύει στο

χώρο εκφόρτωσης των προϊόντων, ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος αναλαμβάνει να

εφαρμόσει τα μέτρα πυρασφάλειας και να συνδέσει τις εισόδους της βάσης, η οποία είναι

διαρκώς συνδεδεμένη με τις δεξαμενές του πρατηρίου, με τις εξόδους των διαμερισμάτων του

βυτιοφόρου οχήματος. Το σύστημα της βάσης ελέγχει την ασφάλεια των συνδέσεων και ζητά

από τον οδηγό την άδεια έναρξης της μεταφοράς. Ο οδηγός ελέγχει τις ενδείξεις που του

παρέχει το σύστημα και αν κρίνει ότι οι συνθήκες μεταφοράς πληρούν τις  προϋποθέσεις

ασφαλείας, δίνει έγκριση για την έναρξη της μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς,

δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή να διακόψει τη διαδικασία σε περίπτωση που κρίνει ότι

υπάρχει κίνδυνος.

Κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς το σύστημα της βάσης αναλαμβάνει την αποστράγγιση

των εξαρτημάτων, ο χειριστής αποσυνδέει τις εισόδους της βάσης με τις εξόδους των

διαμερισμάτων, προετοιμάζει το βυτιοφόρο όχημα για αναχώρηση και επαναφέρει τα μέτρα

πυρασφάλειας στην αρχική τους θέση. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης

της μεταφοράς, εξέρχεται από το πρατήριο υγρών καυσίμων και είτε ξεκινά την εκτέλεση της
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επόμενης παραγγελίας είτε επιστρέφει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για την επόμενη

φόρτωση των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου οχήματος με τις νέες παραγγελίες.

Σχήμα 7.12 : Concept (Β), Βάση πρατηρίου, σύστημα αποστράγγισης εξοπλισμού
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Σχήμα 7.13 : Concept (Β), Βάση πρατηρίου, πολλαπλές εισόδους για την παράλληλη μεταφορά προϊόν των

Σχήμα 7.14 : Concept (Β), Βάση πρατηρίου, σύνδεση με εξόδους διαμερισμάτων του βυτιοφόρου
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7.2.3. Το Concept του βραχίονα μεταφοράς καυσίμων

Το σενάριο του concept (Γ), έχει να κάνει με την ικανοποίηση των αναγκών της

μεταφοράς των προϊόντων, από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες

δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω ενός βραχίονα που φέρει το βυτιοφόρο

όχημα.

Η διαδικασία έχει ως εξής, ο υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων κάνει την

παραγγελία των προϊόντων που επιθυμεί στα κεντρικά γραφεία παραγγελιών της εταιρίας που

εκπροσωπεύει, από τα κεντρικά γραφεία παραγγελιών μεταφέρεται η παραγγελία στις ειδικές

εγκαταστάσεις γεμίσματος των βυτιοφόρων οχημάτων, τα προϊόντα της παραγγελίας

μεταφέρονται μέσα στα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος, το βυτιοφόρο όχημα ξεκινά

από τις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρίας και μέσω των οδικών αρτηριών φτάνει στον

προορισμό του που είναι το πρατήριο που έχει κάνει την παραγγελία.

Το βυτιοφόρο όχημα εισέρχεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων και σταθμεύει στο

χώρο εκφόρτωσης των προϊόντων. Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος αναλαμβάνει να

εφαρμόσει τα μέτρα πυρασφάλειας, να βγάλει το βραχίονα από το χώρο αποθήκευσης και να

ενώσει τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος με τις δεξαμενές του πρατη ρίου μέσω του

βραχίονα. Το σύστημα ελέγχου του βραχίονα αναλαμβάνει να ενημερώσει τον οδηγό του

βυτιοφόρου για το αν έχουν γίνει με ασφάλεια και ολοκληρωμένα όλες οι ενώσεις και τελικά ο

οδηγός δίνει την εντολή για την έναρξη της μεταφοράς. Καθόλη τη διαδι κασία της μεταφοράς,

δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να σταματήσει τη μεταφορά σε περίπτωση που κρίνει ότι

υπάρχει κίνδυνος.

Κατά το τέλος της μεταφοράς, ο οδηγός αποσυνδέει το βραχίονα από τις δεξαμενές και τον

αποθηκεύει στο βυτιοφόρο όχημα, προετοιμάζει το βυτιοφόρο για αναχώρηση και

επαναφέρει τα μέτρα πυρασφάλειας στην αρχική τους θέση. Συμπληρώνει τα απαραίτητα

έγγραφα πιστοποίησης της μεταφοράς, εξέρχεται από το πρατήριο υγρών καυσίμων και είτε

ξεκινά την εκτέλεση της επόμενης παραγγελίας είτε επιστρ έφει στις εγκαταστάσεις της
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εταιρίας για την επόμενη φόρτωση των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου οχήματος με τις νέες

παραγγελίες.

Σχήμα 7.15 : Concept (Γ), Βραχίονας μεταφοράς καυσίμων .

Σχήμα 7.16 : Concept (Γ), Βραχίονας μεταφοράς καυσίμων .
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7.3. Επιλογή concept

Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιλέξαμε τελικά το

κατάλληλο concept, το οποίο και θεωρούμε ικανό να επιλύσει το μεγαλύτερο μέρος των

προβλημάτων που προέκυψαν, καλύτερα και ποιο αποτελεσματικά σε αντίθεση με τα άλλα

concept. Στη συνέχεια, θα αποτελέσει τη βασική πηγή ιδεών για περεταίρω ανάπτυξη του

project, που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων στο καθήκον που εξετάζουμε.

Αρχικά, θα αναφέρουμε ότι για την αξιολόγηση των concept, θα κάνουμε για άλλη μια

φορά χρήση των σχεδιαστικών μας στόχων, όπου σε αυτή την περίπτωση θα αποτελούν τα

σχεδιαστικά μας κριτήρια με τα οποία θα αξιολογήσουμε τον τρόπο που διεξάγεται σήμερα το

καθήκον αλλά και τα τρία βασικά concept που προέκυψαν από τη διαδικασία του

brainstorming.

Στον Πίνακα 7.17 καταγράφονται τα προβλήματα που αναδείχτηκαν και οι σχεδιαστικοί

στόχοι που απορρέουν από κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, όπου και αποτελούν τα σχεδιαστικά

κριτήρια αξιολόγησης του τρόπου που διεξάγεται σήμερα η διαδικασία μεταφοράς των

προϊόντων στο καθήκον που εξετάζουμε, αλλά και των concepts που προέκυψαν για την

επίλυση αυτών των προβλημάτων. Παρακάτω, παρατηρούμε τον τρόπο που διεξάγεται

σήμερα το καθήκον που εξετάζουμε, τα τρία concepts και η αξιολόγηση τους με βάση τα

σχεδιαστικά κριτήρια.

Έτσι ο τρόπος που διεξάγεται σήμερα η εργασία αξιολογείται ως εξής:

συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές στάσεις που μπορούν να προκαλέσουν καταπονήσεις στο

μυοσκελετικό σύστημα, εμπεριέχει πάρα πολλές διαρροές προϊόντος και ατμών στο

περιβάλλον, παρατηρείτε κάποια μικρή εισαγωγή οξυγόνου στο σύστημα μεταφοράς, έχει

μικρή δυνατότητα αναγνώρισης και σύγκρισης των προϊόντων που βρίσκονται στα

διαμερίσματα του βυτιοφόρου και στις δεξαμενές του πρατηρίου, δεν παρέχει έλεγχο της

γείωσης του εξοπλισμού, έχει μικρή αμεσότη τα για τη διακοπή της μεταφοράς, έχει μικρή

ολοκλήρωση της εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, έχει πολύ μικρή ενημέρωση των
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χειριστών για τη διαδικασία της μεταφοράς, έχει μεγάλη δυνατότητα παράκαμψης της

διαδικασίας, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο χρονικό δι άστημα για την ολοκλήρωση της

μεταφοράς και τέλος έχει μικρές απαιτήσεις σε αποθηκευτικούς χώρους.

Το concept (Α), που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων μέσω ενός ρομποτικού

συστήματος αξιολογείται ως εξής: δεν έχει καμία στάση ικανή να προκαλέσει μυοσκελετικά

προβλήματα, έχει πάρα πολύ λίγες διαρροές προϊόντων και ατμών στο περιβάλλον, έχει πολύ

λίγες μη ολοκληρωμένες εμπλοκές και απεμπλοκές των εξαρτημάτων που εξυπηρετούν τη

μεταφορά, έχει πάρα πολύ λίγες διαρροές στο περιβάλλον κατά την εξαγωγή τ ου δείγματος,

έχει μικρή εισαγωγή οξυγόνου στο σύστημα μεταφοράς, παρέχει πολύ μεγάλη ικανότητα

αναγνώρισης και σύγκρισης των προϊόντων μεταξύ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου

οχήματος και των δεξαμενών του πρατηρίου, παρέχει πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο της γε ίωσης

του συστήματος, παρέχει πάρα πολύ μεγάλη αμεσότητα σε ότι έχει να κάνει με τη διακοπή της

μεταφοράς, παρέχει μεγάλη εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας, παρέχει πάρα πολύ

μεγάλη ενημέρωση των χειριστών σε ότι έχει να κάνει με τη μεταφορά των προϊόντων, έχει

πάρα πολύ μικρή δυνατότητα παράκαμψης των διαδικασιών, χρειάζεται μεγάλο χρονικό

διάστημα για την ολοκλήρωση της μεταφοράς και τέλος έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε

αποθηκευτικούς χώρους.

Το concept (Β), που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων μ έσω μίας σταθερής

βάσης που βρίσκεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων αξιολογείται ως εξής: έχει πολύ λίγες

στάσεις που μπορούν να προκαλέσουν μυοσκελετικά προβλήματα, μπορεί να αναπτύξει

κάποιες μικρές διαρροές προϊόντος και ατμών στο περιβάλλον, μπορεί να πε ριέχει κάποιες μη

ολοκληρωμένες εμπλοκές και απεμπλοκές των εξαρτημάτων που συμμετέχουν στη μεταφορά,

έχει πολύ μικρές διαρροές στο περιβάλλον κατά την εξαγωγή του δείγματος, έχει μικρή

εισαγωγή οξυγόνου στο σύστημα μεταφοράς, παρέχει μεγάλη αναγνώριση και σύγκριση των

προϊόντων που βρίσκονται στα διαμερίσματα του βυτιοφόρου και στις υπόγειες δεξαμενές του

πρατηρίου υγρών καυσίμων, παρέχει μεγάλο έλεγχο την γείωσης του εξοπλισμού, παρέχει

μεγάλη αμεσότητα στον τρόπο διακοπής της μεταφοράς, παρέχει ολοκλήρωσ η της εφαρμογής
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των μέτρων πυρασφάλειας, παρέχει πολύ μεγάλη ενημέρωση των χειριστών κατά τη

μεταφορά των προϊόντων, παρέχει πάρα πολύ μικρή δυνατότητα παράκαμψης της

διαδικασίας της μεταφοράς, χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση

της μεταφοράς και έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε αποθηκευτικούς χώρους.

Το concept (Γ), που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων μέσω ενός βραχίονα

που φέρει το βυτιοφόρο όχημα αξιολογείται ως εξής: δεν έχει καμία στάση που μπορεί να

προκαλέσει μυοσκελετικά προβλήματα, έχει πάρα πολύ λίγες διαρροές προϊόντων και ατμών

στο περιβάλλον, έχει πάρα πολύ λίγες μη ολοκληρωμένες εμπλοκές και απεμπλοκές των

εξαρτημάτων που μετέχουν στη μεταφορά, έχει πάρα πολύ λίγες διαρροές κατά την εξαγωγή

του δείγματος, έχει μικρή εισαγωγή οξυγόνου στο εσωτερικό του συστήματος μεταφοράς,

παρέχει πάρα πολύ καλή αναγνώριση των προϊόντων που βρίσκονται στα διαμερίσματα του

βυτιοφόρου οχήματος και στις δεξαμενές του πρατηρίου, παρέχει πάρα πολύ καλό έλεγχο της

γείωσης, παρέχει πάρα πολύ καλή αμεσότητα σε ότι έχει να κάνει με τη διακοπή της

μεταφοράς, παρέχει μεγάλη δυνατότητα ολοκληρωμένης εφαρμογής των μέτρων

πυρασφάλειας, παρέχει μεγάλη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των χειριστών σε ότι έχει να

κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων, έχει πάρα πολύ μικρή δυνατότητα παράκαμψης της

διαδικασίας της μεταφοράς, χρειάζεται πολύ λίγο χρόνο για να ολοκλήρωση τη μεταφορά και

τέλος έχει μικρές απαιτήσεις σε αποθηκευτικούς χώρους.

Αυτό που παρατηρούμε από τον Πίνακα 7.17 είναι κυρίως ότι υπερτερεί σε αρκετά

σημεία το τρίτο concept, που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων από τα

διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών

καυσίμων, μέσω ενός βραχίονα που φέρετε στο βυτιοφόρο όχημα.

Έτσι λοιπόν, λόγω της υπερο χής του τρίτου concept από τα άλλα δύο, η μεταφορά των

καυσίμων μέσω ενός βραχίονα που φέρει το βυτιοφόρο όχημα, θα αποτελέσει και το βασικό

concept που θα αναπτύξουμε περεταίρω για την επίλυση των προβλημάτων που μας

απασχολούν κατά την επανασχεδιαστική δ ιαδικασία.
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8. Ανάλυση του τελικού Concept
Το κεφάλαιο 8 πραγματεύεται ότι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την τελική μορφή

του concept που αφορά στο σύστημα μεταφοράς προϊόντων από τα διαμερίσματα του

βυτιοφόρου οχήματος στις δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω ενός βραχίονα

που φέρει το βυτιοφόρο όχημα.

Αφού πλέον έχουμε καταλήξει στο ποια από τις γενικές μας ιδέες μπορεί να λύσει

αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που αφορούν στη μεταφορά των καυσίμων στο καθήκον

που μελετάμε, θα ξαναπεράσουμ ε για άλλη μια φορά στη διαδικασία του brainstorming όπου

πλέον εξετάζουμε λεπτομερώς όλες τις ιδιότητες που πρέπει να περιέχει το τελικό concept.

8.1. Σύστημα μεταφοράς

Ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησε σε αυτή τη φάση, είναι να σχεδιάσουμε

πλήρως έναν σύστημα που θα μεταφέρονται τα καύσιμα από τα διαμερίσματα στις δεξαμενές

μόνο με το βάρος τους, χωρίς να κάνουμε χρήση καμίας συσκευής που να παρέχει ώθηση, να

κρατάμε την ανάκτηση των ατμών συνεχώς συνδεδεμένη, αλλά και να μεταφέρουμε τα

προϊόντα από τα διαμερίσματα στις δεξαμενές πραγματοποιώντας μόνο μία σύνδεση και

αποσύνδεση του βραχίονα.

Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύστημα που να

αξιοποιεί το φαινόμενο του καταρράκτη για τη μεταφορά των καυσίμων χρησιμοποιώντας την

δύναμη που προκαλείται από το βάρος τους, που θα ξεκινά από το βυτιοφόρο όχημα, θα

περνά στο βραχίονα μεταφοράς και θα καταλήγει στις δεξαμενές του πρατηρίου υγρών

καυσίμων.

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 8.1 το σύστημα μεταφοράς έχει χωριστεί σε τρείς

κατηγορίες, όπως ακριβώς προαναφέραμε και παραπάνω, δηλαδή το (1) βυτιοφόρο όχημα, (2)

ο βραχίονας μεταφοράς και (3) το πρατήριο υγρών καυσίμων.
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Η έναρξη του συστήματος γίνεται, λοιπόν, από το βυτιοφόρο όχημα όπου και

βρίσκονται τα διαμερίσματα που μεταφέρουν το πρ οϊόν. Το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά

βγάζει σε δύο πνευματικές βαλβίδες, η πρώτη βαλβίδα όλων των διαμερισμάτων οδηγεί στο

συγκεντρωτικό θάλαμο 1 διαχείρισης προϊόντων και η δεύτερη βαλβίδα όλων των

διαμερισμάτων οδηγεί στο συγκεντρωτικό θάλαμο 2 διαχείρισης προϊόντων. Ο

συγκεντρωτικός θάλαμος 1 διαχείρισης προϊόντων του βυτιοφόρου οδηγεί στο θάλαμο 1 του

βραχίονα, ο συγκεντρωτικός θάλαμος 2 διαχείρισης προϊόντων οδηγεί στο θάλαμο 2 του

βραχίονα και ο θάλαμος διαχείρισης ατμών του βυτιοφόρου οδηγεί στο θάλαμο 3 του

βραχίονα.

Περνώντας στο βραχίονα, έχουμε το θάλαμο 1 που δέχεται τα προϊόντα που του

παρέχει ο συγκεντρωτικός θάλαμος 1 διαχείρισης προϊόντων του βυτιοφόρου, το θάλαμο 2

που δέχεται τα προϊόντα που του παρέχει ο συγκεντρωτικός θάλαμος 2 διαχείρισης προϊόντων

και το θάλαμο 3 που συνδέεται με το θάλαμο διαχείρισης των ατμών του βυτιοφόρου. Αφού

συνδεθεί ο βραχίονας με τον εξοπλισμό του πρατηρίου, ο θάλαμος 1 οδηγεί στο

συγκεντρωτικό θάλαμο 1 διαχείρισης προϊόντων του πρατηρίου, ο θάλαμος 2 οδηγεί στο

συγκεντρωτικό θάλαμο 2 διαχείρισης προϊόντων του πρατηρίου και ο θάλαμος 3 στο

συγκεντρωτικό θάλαμο 3 διαχείρισης ατμών του πρατηρίου.

Τελικά, στο πρατήριο ο συγκεντρωτικός θάλαμος 1 διαχείρισης προϊόντων του πρατηρίου

δέχεται τα προϊόντα από το θάλαμο 1 το υ βραχίονα, ο συγκεντρωτικός θάλαμος 2 διαχείρισης

προϊόντων του πρατηρίου δέχεται τα προϊόντα από το θάλαμο 2 του βραχίονα και ο

συγκεντρωτικός θάλαμος 3 διαχείρισης ατμών του πρατηρίου αποστέλλει ατμούς στο θάλαμο

3 του βραχίονα. Οι συγκεντρωτικοί θάλαμο ι διαχείρισης προϊόντων του πρατηρίου οδηγούν σε

πέντε βαλβίδες αντίστοιχα, η πρώτη βαλβίδα οδηγεί στη δεξαμενή 1, η δεύτερη βαλβίδα

οδηγεί στη δεξαμενή 2, η τρίτη βαλβίδα οδηγεί στη δεξαμενή 3, η τέταρτη βαλβίδα οδηγεί στη

δεξαμενή 4 και η πέμπτη βαλβίδα οδηγεί στη δεξαμενή 5. Ο συγκεντρωτικός θάλαμος

διαχείρισης ατμών του πρατηρίου οδηγεί στο σύστημα διαχείρισης ατμών των δεξαμενών του

πρατηρίου.
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8.2. Εξέλιξη και ανάλυση του τελικού Concept

Αφού καθορίσαμε το πώς θα δουλεύει το σύστημα μεταφοράς των κ αυσίμων,

περάσαμε στην εξέλιξη των σχεδίων αλλά και του τελικού σεναρίου, που θα προσδιορίζει τον

προτεινόμενο τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, για την ικανοποίηση των αναγκών του

καθήκοντος, που έχει να κάνει με τη μεταφορά των καυσίμων από τα διαμερίσματα του

βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Τα σχέδια αυτά εξελίχτηκαν σταδιακά και εμπλουτίσανε το concept που επιλέξαμε με

περισσότερες λεπτομέρειες για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν αλλά και μας

βοηθήσανε να ανακαλύψουμε και νέα προβλήματα που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστούν

χωρίς τη σχεδιαστική διαδικασία.

Τα ευρήματα από τη σχεδιαστική διαδικασία μας βοήθησαν επίσης να εμπλουτίσουμε

το σενάριο με περισσότερες πληροφορίες, αναβαθμίζοντας το σε ένα λεπτομερ ές και πλούσια

διαμορφωμένο κείμενο  που πραγματεύεται τη μεταφορά των καυσίμων μέσω ενός

φερόμενου βραχίονα από το βυτιοφόρο όχημα.

Έτσι το σενάριο του concept, εξελίχθηκε βάση αρκετών από τα παρακάτω σχέδια:
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Σχέδιο 8.2

Σχέδιο 8.3
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Σχέδιο 8.4

Σχέδιο 8.5
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Σχέδιο 8.6

Σχέδιο 8.7
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Σχέδιο 8.8

Σχέδιο 8.9
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Σχέδιο 8.10
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8.3. Τελικό σενάριο

Σε αυτή την ενότητα, θα αναπτύξουμε αναλυτικά το τελικό προτεινόμενο σενάριο που

έχει να κάνει με την επανασχεδιαστική πρόταση διεξαγωγής του καθήκοντος, που αφορά στη

μεταφορά των υγρών καυσίμων από τα διαμερίσματα βυτιοφόρου οχήματος στι ς υπόγειες

δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Ο υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων κάνει την παραγγελία των προϊόντων

που επιθυμεί στα κεντρικά γραφεία παραγγελιών της εταιρίας που εκπροσωπεύει, από τα

κεντρικά γραφεία παραγγελιών μεταφέρεται η πα ραγγελία στις ειδικές εγκαταστάσεις

γεμίσματος των βυτιοφόρων οχημάτων, τα προϊόντα της παραγγελίας μεταφέρονται μέσα στα

διαμερίσματα του βυτιοφόρου οχήματος, το βυτιοφόρο όχημα ξεκινά από τις ειδικές

εγκαταστάσεις της εταιρίας και μέσω των οδικών αρτηριώ ν φτάνει στον προορισμό του, που

είναι το πρατήριο που έχει κάνει την παραγγελία.

Το βυτιοφόρο όχημα εισέρχεται στο χώρο του πρατηρίου και στη συνέχεια σταθμεύει

στο χώρο εκφόρτωσης των καυσίμων. Ο οδηγός κατεβαίνει από τον τράκτορα και αφού

εφαρμόσει τα μέτρα πυρασφάλειας, με ένα κοντρόλ χειρισμού κατεβάζει τους σταθεροποιητές

του βυτιοφόρου και ανοίγει το χώρο αποθήκευσης του βραχίονα. Αντίστοιχα, ο υπεύθυνος του

πρατηρίου με ένα κοντρόλ χειρισμού ανοίγει την καταπακτή προστασίας της βάσης του

πρατηρίου που συνδέεται με το βραχίονα. Αφού ανοίξει η καταπακτή, ένα κομμάτι της βάσης

ανυψώνεται προς τα επάνω για 30 εκατοστά του μέτρου.

Στη συνέχεια, ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος ξεδιπλώνει το βραχίονα από το

βυτιοφόρο όχημα στο χώρο μεταφοράς, με σκοπό να φέρει το άκρο σύνδεσης πάνω από τη

βάση του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι αισθητήρες θέσης του άκρου σύνδεσης του

βραχίονα ενημερώνουν τη βάση με τις κατάλληλες πληροφορίες για να περιστραφεί

αυτόματα, με σκοπό η εσοχή ένωσης της βάσης να είναι παράλληλη με την εξοχή ένωσης του

βραχίονα. Τελικά ο οδηγός του βυτιοφόρου με ένα διακόπτη χειρισμού, κατεβάζει το βραχίονα

προς τα κάτω. Μόλις ο βραχίονας ενωθεί με τη βάση συμπλέκεται αυτόματα.
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Έπειτα, το σύστημα αυτοματισμού του βραχίονα, το οποίο διαθέτει τα δεδομ ένα που

αφορούν στο είδος των προϊόντων που αποτελούν την παραγγελία του πρατηρίου, λαμβάνει

τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις δεξαμενές του πρατηρίου και τα προϊόντα που

δέχονται. Στη συνέχεια ενημερώνει το χειριστή μέσω της οθόνης απεικόνισης τω ν

πληροφοριών που διαθέτει ο βραχίονας, με τις συνδέσεις που πρόκειται να

πραγματοποιηθούν μεταξύ διαμερισμάτων και δεξαμενών και του ζητά να εισάγει στο

σύστημα τα δοχεία αποθήκευσης των δειγμάτων των προϊόντων, που πρόκειται να

μεταφερθούν. Αφού ελεγχθού ν τα δοχεία για το προϊόν που περιέχουν, αδειάζουν μέσα στους

θαλάμους μεταφοράς.

Εν συνεχεία το σύστημα αυτοματοποίησης επιλέγει τις συνδέσεις που θα

πραγματοποιηθούν μέσω της διαχείρισης των πνευματικών βαλβίδων του βυτιοφόρου και του

πρατηρίου και ζητά επιβεβαίωση από το χειριστή για την έναρξη της μεταφοράς. Ο χειριστής

αφού ελέγξει τα στοιχεία που του παρέχει το σύστημα μέσω ενός κομβίου που βρίσκεται στο

βραχίονα επιβεβαιώνει την έναρξη της μεταφοράς.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω της οθόνης απε ικόνισης των πληροφοριών του

βραχίονα, ο χειριστής ενημερώνεται διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο με στοιχεία που έχουν

να κάνουν με τις ποσότητες και τους χρόνους μεταφοράς των προϊόντων. Επίσης κατά τη

διάρκεια της μεταφοράς, το κομβίο επιβεβαίωσης της ένα ρξης της μεταφοράς μετατρέπεται

σε κομβίο άμεσης παύσης της μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στις αρθρώσεις

ένωσης των θαλάμων θα είναι εγκατεστημένες μηχανικές δικλίδες ασφαλείας που θα

εξασφαλίζουν τη σφράγιση του συστήματος σε περίπτωση φθοράς ή βίαιης αποσύνδεσης. Το

σύστημα ανάλογα με τα προϊόντα που μεταφέρονται αναλαμβάνει να πάρει τα δείγματα και

να τα μεταφέρει μέσα στα δοχεία αποθήκευσης.

Κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των προϊόντων, λαμβάνονται τα δοχεία

αποθήκευσης των δειγμάτων από τ ο χειριστή και αφού σφραγιστούν παραδίδονται στον

υπεύθυνο του πρατηρίου. Στη συνέχεια αποσυνδέεται ο βραχίονας από τη βάση του

πρατηρίου, σηκώνεται προς τα επάνω μέσω του διακόπτη του βραχίονα και διπλώνεται με
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σκοπό να μπει στο χώρο αποθήκευσης. Ο υπεύθυ νος του πρατηρίου σφραγίζει την καταπακτή

προστασίας της βάσης και ο οδηγός του οχήματος κλείνει το χώρο αποθήκευσης του βραχίονα

και σηκώνει τους σταθεροποιητές του βυτίου.

Τέλος, αφού ο χείριστης φέρει τα μέτρα πυρασφάλειας στην αρχική τους θέση,

παραλαμβάνει τα απαραίτητα έγραφα από τον υπεύθυνο του πρατηρίου υγρών καυσίμων,

εισέρχεται στο βυτιοφόρο όχημα και είτε ξεκινά την εκτέλεση της επόμενης παραγγελίας είτε

επιστρέφει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για την επόμενη φόρτωση των διαμερισμάτων του

βυτιοφόρου οχήματος με τις νέες παραγγελίες.

8.3.1. Storyboard

Προς ενίσχυση σου σεναρίου αλλά και για να γίνει ποιο κατανοητός ο τρόπος που

λειτουργεί το προτεινόμενο σύστημα μεταφοράς υγρών καυσίμων από τα διαμερίσματα του

βυτιοφόρου οχήματος στις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων,

δημιουργήθηκε ένα storyboard που απεικονίζει τα κομβικά σημεία της όλης διαδικασίας.
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Είσοδος του βυτιοφόρου

οχήματος στο πρατήριο

υγρών καυσίμων.

Στάθμευση του βυτιοφόρου

οχήματος στο χώρο

ανεφοδιασμού του

πρατηρίου υγρών καυσίμων.
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Εφαρμογή των μέτρων

πυρασφάλειας από τον

οδηγό του βυτιοφόρου

οχήματος.

Σταθεροποίηση του φορτίου

με τη χρήση εμβόλων που

έχουν τοποθετηθεί στη βάση

του βυτίου.
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Άνοιγμα του χώρου

αποθήκευσης του βραχίονα.

Άνοιγμα της καταπακτής

προστασίας της βάσης του

πρατηρίου.



136

Ανύψωση του κομματιού

σύνδεσης της βάσης με το

βραχίονα.

Ξεδίπλωμα του βραχίονα

μεταφοράς στο χώρο

ανεφοδιασμού με σκοπό τη

σύνδεση του με τη βάση του

πρατηρίου.
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Περιστροφή του κινητού

μέρους της βάσης με σκοπό

την ευθυγράμμιση με το

βραχίονα.

Χρήση κομβίου τριών

θέσεων για το κατέβασμα

του βραχίονα.
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Κατέβασμα και σύνδεση του

βραχίονα με την βάση του

πρατηρίου.

Δοχείο αποθήκευσης των

δειγμάτων.
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Σύνδεση των δοχείων

αποθήκευσης των

δειγμάτων με το βραχίονα.

Έναρξη της διαδικασίας

μεταφοράς των προϊόντων.
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Μετά την ολοκλήρωση της

μεταφοράς, αποσύνδεση και

ανέβασμα του βραχίονα με

τη χρήση του κομβίου τριών

θέσεων.

Δίπλωμα του βραχίονα με

σκοπό την τοποθέτηση του

στο χώρο αποθήκευσης.
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Κλείσιμο και ασφάλιση της

βάσης του πρατηρίου.

Κλείσιμο και ασφάλιση του

χώρου αποθήκευσης του

βραχίονα.
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Απελευθέρωση του βυτίου

μαζεύοντας τα έμβολα

σταθεροποίησης.

Επαναφορά των μέτρων

πυρασφάλειας στην αρχική

τους θέση από τον οδηγό

του βυτιοφόρου οχήματος.
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Μετά την συμπλήρωση των

απαραίτητων εγγράφων,

έξοδος του βυτιοφόρου

οχήματος από το πρατήριο

υγρών καυσίμων.
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9. Συμπεράσματα και αξιολόγηση του τελικού

Concept
Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσ ουμε τα συμπεράσματα που απορρέουν από την

αξιολόγηση του τελικού concept, θα αναφέρουμε δηλαδή, όλα εκείνα τα στοιχεία που

αναβαθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής του καθήκοντος της μεταφοράς των καυσίμων από το

βυτιοφόρο στο πρατήριο υγρών καυσίμων, μέσω της ε πίλυσης των περισσοτέρων

προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη μελέτη της διεξαγωγής της εργασίας σήμερα.

Το πρώτο όφελος είναι ότι με βάση τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό που εφαρμόσαμε

καταφέραμε να μειώσουμε όλα εκείνα τα μυοσκελετικά φορτία που συσσωρεύ ονται στους

χειριστές σύμφωνα με τη μέθοδο ( OWAS), κατά την εκτέλεση του έργου σε τέτοιο βαθμό, που

να μπορούμε να ισχυριστούμε με ασφάλεια ότι η διαδικασία μεταφοράς των καυσίμων στο

καθήκον που εξετάζουμε είναι απόλυτα ασφαλής σε ότι έχει να κάνει με την πιθανότητα

δημιουργίας μυοσκελετικών προβλημάτων.

Η μείωση και βελτίωση των ενεργειών που αφορούν στη συσσώρευση μυοσκελετικών

φόρτων, μείωσε αισθητά και το χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του καθήκοντος.

Εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μόνο από τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης του

απαραιτήτου εξοπλισμού που συμμετέχει στη μεταφορά των καυσίμων, μπορούμε να

μειώσουμε έως και 20% το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας σε σχέση με τον τρόπο που

διεξάγεται σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι στον ίδιο χρόνο π ου χρειάζεται σήμερα για 5

ανεφοδιασμούς πρατηρίων, αν εφαρμόσουμε τον προτεινόμενο τρόπο διεξαγωγής της

εργασίας θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε 1 ακόμα ανεφοδιασμό και να φτάσουμε

συνολικά στην πραγματοποίηση 6 ανεφοδιασμών.

Επίσης, με την εφαρμογή του αυ τόματου συστήματος επιλογής διαμερίσματος και

δεξαμενής μέσω πνευματικών βαλβίδων, τη συνεχή ενημέρωση του χειριστή σε πραγματικό

χρόνο, τη δυνατότητα άμεσης διακοπής της μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την
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ασφαλή εξαγωγή των δειγμάτων, τον αποτελ εσματικό έλεγχο της γείωσης του συστήματος

μεταφοράς, την προώθηση της πιστής ακολουθίας της διαδικασίας εκτέλεσης των ενεργειών,

που αφορούν την ολοκλήρωση του καθήκοντος, μειώνοντας τη δυνατότητα παράκαμψης τους

και τη συνεχόμενη εφαρμογή του συστήματος ανάκτησης ατμών, αυξήσαμε κατά πολύ την

ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος με βάση τα κριτήρια της πυρασφάλειας, της

προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας.

9.1. Επίλογος

Τέλος θα κλείσουμε με την απόλυτη πεποίθηση σε ότι έχει να κάνει με την επιτυχία και την

αποτελεσματικότητα του concept, στο πέρασμα του από τη φάση που βρίσκεται, στη φάση της

υλοποίησης, της κατασκευής και της τελικής εφαρμογής του. Με την ελπίδα και την προσδοκία

να συμβάλει θετικά στην ποιοτική, οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική αναβάθμιση και

ανάπτυξη του τρόπου διεξαγωγής της όλης διαδικασίας μεταφοράς και επεξεργασίας των

υγρών καυσίμων.
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Παραρτήματα

Εφαρμογή της OWAS

Οδηγός 1

Όλη η εργασία 209 100%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 39 19 2121 27 13 2141 39 19 4141 2 1

1121 31 15 2131 7 3 2151 6 3 4161 1 0

1131 14 7 4131 7 3 4231 2 1

1221 5 2 4121 4 2 2142 1 0

1231 4 2 1141 3 1 2241 1 0

3121 2 1 2171 2 1 2341 1 0

3131 2 1 2321 2 1

3171 2 1 4122 2 1

1331 1 0 2221 1 0

3231 1 0

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

101 48% 55 26% 50 24% 3 1%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Μεταφορά 12 6%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 4 33 2131 1 8 2141 1 8 4141 1 8

1131 3 25

1121 2 17
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Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

9 75% 1 8% 1 8% 1 8%

Συναρμολόγηση Εξοπλισμού 41 20%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 8 20 2121 7 17 2141 1 2

1121 5 12 4131 4 10 2151 1 2

1131 1 2 2131 3 7 4231 1 2

1221 1 2 1141 2 5

3121 1 2 4121 2 5

3131 1 2 4122 2 5

2221 1 2

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

17 41% 21 51% 3 7% 0 0%

Έλεγχος Συνθηκών 10 5%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 4 40 2121 1 10 4231 1 10

1121 3 30 4121 1 10

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

7 70% 2 20% 1 10% 0 0%

Μεταφορά 104 50%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 20 19 2121 6 6 2141 36 35

1121 18 17 4131 3 3 2241 1 1
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1131 9 9 1141 1 1

1231 4 4 2131 1 1

1221 2 2

3121 1 1

3131 1 1

3171 1 1

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

56 54% 11 11% 37 36% 0 0%

Ολοκλήρωση 11 5%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1131 1 9 2121 1 9 2141 1 9

1221 1 9 2131 1 9 2151 1 9

3171 1 9 2171 1 9 2341 1 9

3231 1 9 2321 1 9

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

4 36% 4 36% 3 27% 0 0%

Αποσυναρμολόγηση Εξαρτημάτων 20 10%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 1 5 2121 12 60 2151 2 10 4141 1 5

2131 1 5 2141 1 5

2321 1 5

4121 1 5
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Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

1 5% 15 75% 3 15% 1 5%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Αναχώρηση 11 5%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1121 3 27 2171 1 9 2151 2 18 4161 1 9

1171 2 18

1221 1 9

1331 1 9

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

7 64% 1 9% 2 18% 1 9%

Οδηγός 2

Όλη η εργασία 147 100%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 32 22 2131 11 7 2141 19 13 4141 1 1

1131 29 20 2121 8 5 2151 2 1

1121 21 14 2171 4 3 2172 2 1

1172 4 3 2161 2 1

1372 3 2 1151 1 1

3131 3 2

1122 2 1

1272 1 1

1321 1 1

1322 1 1

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

97 66% 26 18% 23 16% 1 1%
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Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Μεταφορά 17 12%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 7 41 2121 1 6 2172 2 12

1172 3 18 2131 1 6

1131 1 6 2161 1 6

1372 1 6

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

12 71% 3 18% 2 12% 0 0%

Συναρμολόγηση Εξοπλισμού 8 5%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1172 1 13 2131 2 25 2141 4 50

1151 1 13

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

1 13% 3 38% 4 50% 0 0%

Έλεγχος Συνθηκών 11 7%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 2 18 2131 3 27 2141 1 9

1131 1 9 2121 2 18 2151 1 9

2171 1 9
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Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

3 27% 6 55% 2 18% 0 0%

Μεταφορά 85 58%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1131 26 31 2121 2 2 2141 10 12

1121 20 24 2131 2 2

1171 18 21 2161 1 1

3131 3 4 2171 1 1

1122 1 1

1372 1 1

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

69 81% 6 7% 10 12% 0 0%

Ολοκλήρωση 5 3%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1272 1 20 2141 2 40

1322 1 20 2151 1 20

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

2 40% 0 0% 3 60% 0 0%
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Αποσυναρμολόγηση Εξαρτημάτων 6 4%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

2121 1 17 2141 2 33 4141 1 17

2131 1 17

2171 1 17

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

0 0% 3 50% 2 33% 1 17%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Αναχώρηση 15 10%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 5 33 2121 2 13

1121 1 7 2131 2 13

1122 1 7 2171 1 7

1131 1 7

1321 1 7

1372 1 7

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

10 67% 5 33% 0 0% 0 0%

Οδηγός 3

Όλη η εργασία 141 100%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
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Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1121 47 33 2121 18 13 2141 2 1

1131 24 17 2131 12 9

1171 19 13 2132 3 2

1172 2 1 4121 2 1

1221 2 1 1151 1 1

1132 1 1 2122 1 1

1231 1 1 4131 1 1

1321 1 1

1322 1 1

1371 1 1

1372 1 1

3122 1 1

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

101 72% 38 27% 2 1% 0 0%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Μεταφορά 9 6%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 3 33 2121 1 11

1172 2 22 2131 1 11

1372 1 11 2132 1 11

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

6 67% 3 33% 0 0% 0 0%

Συναρμολόγηση Εξοπλισμού 10 7%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

2121 6 60

2131 4 40
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Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

0 0% 10 100% 0 0% 0 0%

Έλεγχος Συνθηκών 8 6%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1221 1 13 2121 2 25

1231 1 13 2131 2 25

4121 1 13

4131 1 13

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

2 25% 6 75% 0 0% 0 0%

Μεταφορά 89 63%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1121 46 52 1151 1 1

1131 24 27 2121 1 1

1171 15 17 2131 1 1

1221 1 1

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

86 97% 3 3% 0 0% 0 0%
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Ολοκλήρωση 9 6%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1322 1 11 2121 2 22

1371 1 11 2131 2 22

3122 1 11 2122 1 11

2132 1 11

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

3 33% 6 67% 0 0% 0 0%

Αποσυναρμολόγηση Εξαρτημάτων 8 6%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

2121 4 50 2141 1 13

2131 1 13

2132 1 13

4121 1 13

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

0 0% 7 88% 1 13% 0 0%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Αναχώρηση 8 6%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1121 1 13 2121 2 25 2141 1 13

1132 1 13 2131 1 13

1171 1 13

1321 1 13
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Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

4 50% 3 38% 1 13% 0 0%

Όλοι οι Οδηγοί

Όλη η εργασία 165,67 Στάσεις 100%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1121 33,00 20,67 2121 17,67 10,33 2141 20,00 11,00 4141 1,00 0,67

1171 30,00 18,00 2131 10,00 6,33 2151 2,67 1,33 4161 0,33 0,00

1131 22,33 14,67 4131 2,67 1,33 2172 0,67 0,33

1221 2,33 1,00 4121 2,00 1,00 4231 0,67 0,33

1172 2,00 1,33 2171 2,00 1,33 2142 0,33 0,00

1231 1,67 1,00 2132 1,00 0,67 2241 0,33 0,00

3131 1,67 1,00 1141 1,00 0,33 2341 0,33 0,00

1372 1,33 1,00 1151 0,67 0,67

1321 0,67 0,67 2161 0,67 0,33

1322 0,67 0,67 2321 0,67 0,33

1122 0,67 0,33 4122 0,67 0,33

3121 0,67 0,33 2122 0,33 0,33

3171 0,67 0,33 2221 0,33 0,00

1132 0,33 0,33

1371 0,33 0,33

3122 0,33 0,33

1272 0,33 0,33

1331 0,33 0,00

3231 0,33 0,00

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

99,67 62,00% 39,67 23,67% 25,00 13,67% 1,33 0,67%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Μεταφορά 12,67 Στάσεις 8,00%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 4,67 35,67 2131 1,00 8,33 2172 0,67 4,00 4141 0,33 2,67
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1172 1,67 13,33 2121 0,67 5,67 2141 0,33 2,67

1131 1,33 10,33 2132 0,33 3,67

1121 0,67 5,67 2161 0,33 2,00

1372 0,67 5,67

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

9,00 71,00% 2,33 19,67% 1,00 6,67% 0,33 2,67%

Συναρμολόγηση Εξοπλισμού 19,67 Στάσεις 10,67%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 2,67 6,67 2121 4,33 25,67 2141 1,67 17,33

1121 1,67 4,00 2131 3,00 24,00 2151 0,33 0,67

1172 0,33 4,33 4131 1,33 3,33 4231 0,33 0,67

1131 0,33 0,67 1141 0,67 1,67

1221 0,33 0,67 4121 0,67 1,67

3121 0,33 0,67 4122 0,67 1,67

3131 0,33 0,67 1151 0,33 4,33

2221 0,33 0,67

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

6,00 18,00% 11,33 63,00% 2,33 19,00% 0,00 0,00%

Έλεγχος Συνθηκών 9,67 Στάσεις 6,00%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 2,00 19,33 2121 1,67 17,67 4231 0,33 3,33

1121 1,00 10,00 2131 1,67 17,33 2141 0,33 3,00

1221 0,33 4,33 4121 0,67 7,67 2151 0,33 3,00

1231 0,33 4,33 4131 0,33 4,33

1131 0,33 3,00 2171 0,33 3,00

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης
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4,00 40,67% 4,67 50,00% 1,00 9,33% 0,00 0,00%

Μεταφορά 92,67 Στάσεις 57,00%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1121 28,00 31,00 2121 3,00 3,00 2141 15,33 15,67

1131 19,67 22,33 2131 1,33 1,33 2241 0,33 0,33

1171 17,67 19,00 4131 1,00 1,00

3131 1,33 1,67 1151 0,33 0,33

1231 1,33 1,33 2161 0,33 0,33

1221 1,00 1,00 2171 0,33 0,33

1122 0,33 0,33 1141 0,33 0,33

1372 0,33 0,33

3121 0,33 0,33

3171 0,33 0,33

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

70,33 77,33% 6,67 7,00% 15,67 16,00% 0,00 0,00%

Ολοκλήρωση 8,33 Στάσεις 4,67%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1322 0,67 10,33 2121 1,00 10,33 2141 1,00 16,33

1371 0,33 3,67 2131 1,00 10,33 2151 0,67 9,67

3122 0,33 3,67 2122 0,33 3,67 2341 0,33 3,00

1272 0,33 6,67 2132 0,33 3,67

1131 0,33 3,00 2171 0,33 3,00

1221 0,33 3,00 2321 0,33 3,00

3171 0,33 3,00

3231 0,33 3,00

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

3,00 36,33% 3,33 34,33% 2,00 29,00% 0,00 0,00%

Αποσυναρμολόγηση Εξαρτημάτων 11,33 Στάσεις 6,67%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 0,33 1,67 2121 5,67 42,33 2141 1,33 17,00 4141 0,67 7,33
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2131 1,00 11,67 2151 0,67 3,33

4121 0,67 6,00

2171 0,33 5,67

2132 0,33 4,33

2321 0,33 1,67

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

0,33 1,67% 8,33 71,00% 2,00 20,33% 0,67 7,33%

Προετοιμασία Βυτιοφόρου για Αναχώρηση 11,33 Στάσεις 7,00%

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα % Στάση Συχνότητα %

1171 2,67 21,33 2121 1,33 12,67 2151 0,67 6,00 4161 0,33 3,00

1121 1,67 15,67 2131 1,00 8,67 2141 0,33 4,33

1321 0,67 6,67 2171 0,67 5,33

1132 0,33 4,33

1221 0,33 3,00

1331 0,33 3,00

1122 0,33 2,33

1131 0,33 2,33

1372 0,33 2,33

Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης Στάσεις %Φάσης

7,00 60,33% 3,00 26,67% 1,00 10,33% 0,33 3,00%

Χρόνος Ολοκλήρωσης της μεταφοράς των καυσίμων

Μελέτη Χρόνου Ολοκλήρωσης Εργασίας Μεταφοράς Καυσίμων από Βυτιοφόρο Όχημα σε Υπόγειες Δεξαμενές.

Οδηγός 1

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για τη μεταφορά
: 0 180 sec 3,00 min 5,74 %

Συναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 1 630 sec 10,30 min 20,10 %

Έλεγχος των Συνθηκών : 2 150 sec 2,30 min 4,78 %

Μεταφορά : 3 1560 sec 26,00 min 49,76 %

Ολοκλήρωση της Μεταφοράς : 4 165 sec 2,45 min 5,26 %
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Αποσυναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 5 300 sec 5,00 min 9,57 %
Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για Αναχώρηση :
6 150 sec 2,30 min 4,78 %

Όλη η Εργασία
3135 sec 52,15 min

100,0
0 %

Οδηγός 2

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για τη μεταφορά
: 0 240 sec 4,00 min 10,88 %

Συναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 1 135 sec 2,15 min 6,12 %

Έλεγχος των Συνθηκών : 2 165 sec 2,45 min 7,48 %

Μεταφορά : 3 1275 sec 21,15 min 57,82 %

Ολοκλήρωση της Μεταφοράς : 4 75 sec 1,15 min 3,40 %

Αποσυναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 5 90 sec 1,30 min 4,08 %
Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για Αναχώρηση :
6 225 sec 3,45 min 10,20 %

Όλη η Εργασία
2205 sec 36,45 min

100,0
0 %

Οδηγός 3

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για τη μεταφορά
: 0 135 sec 2,15 min 6,38 %

Συναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 1 150 sec 2,30 min 7,09 %

Έλεγχος των Συνθηκών : 2 120 sec 2,00 min 5,67 %

Μεταφορά : 3 1335 sec 22,15 min 63,12 %

Ολοκλήρωση της Μεταφοράς : 4 135 sec 2,15 min 6,38 %

Αποσυναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 5 120 sec 2,00 min 5,67 %
Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για Αναχώρηση :
6 120 sec 2,00 min 5,67 %

Όλη η Εργασία
2115 sec 35,15 min

100,0
0 %

Όλοι οι Οδηγοί

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για τη μεταφορά
: 0 185 sec 3,05 min 7,44%

Συναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 1
305 sec 5,05 min

12,27
%

Έλεγχος των Συνθηκών : 2 145 sec 2,25 min 5,84%

Μεταφορά : 3
1390 sec 23,10 min

55,94
%

Ολοκλήρωση της Μεταφοράς : 4 125 sec 2,05 min 5,03%

Αποσυναρμολόγηση του Εξοπλισμού : 5 170 sec 2,50 min 6,84%

Προετοιμασία του Βυτιοφόρου για Αναχώρηση : 165 sec 2,45 min 6,64%
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6

Όλη η Εργασία 2485 sec 41,05 min 100%


