
Acest incident are multe lucruri in comun cu explozia din Iunie 1974 
de la Flixborough din Anglia (Alerta Siguranţă proces Beacon din 
Iunie 2004). Explozia de la Flixborough a ucis 28 de muncitori, a 
rănit 36 şi a avut un impact major asupra sistemelor de 
management şi reglementărilor de siguranţă de proces din ȋntreaga
lume. Conducta care s-a defectat la Flixborough nu a fost foarte
mare ca dimensiuni, dar câteva caracteristici ale acestui incident şi
explozia de la Flixborough includ:
• O analiză conform managementului schimbării nu a fost

realizată pentru o modificare temporară a sistemului de 
conducte.

• Conducta temporară nu a respectat standardele de inginerie
adecvate, iar conducta nu a fost susţinută corespunzător.

• Solicitarea conductei temporare a fost unul din factorii ruperii.

Respectaţi procedura Managementul schimbării pentru toate
modificările aduse sistemelor de conducte, echipamentelor şi
procedurilor. 

Nu uitaţi că modificările temporare necesită aceeaşi analiză
detaliată ca şi modificările permanente.

Niciodată nu implementaţi modificări ale conductelor sau
echipamentelor fără o analiză realizată de experţi pentru a vă
asigura că modificarea respectă standardele de inginerie şi bunele
practici. 

Respectaţi recomandările producătorului echipamentelor
dumneavoastră.

Dacă sunt implementate modificări “temporare” ȋntr-o 
instalaţie, ele trebuie să aibă o “dată de expirare”, şi trebuie
ȋndepărtată ȋnainte de acea dată. Trebuie să iniţiaţi o verificare a 
modificării pentru demontarea instalaţiei temporare. Nu permiteţi
ca o modificare temporară să devină permanentă fără revizuire!

Dacă observaţi ȋn instalaţia dumneavoastră echipamente care 
nu mai sunt utilizate sau necesare, propuneţi demontarea lor!

Un filtru pe aspiraţia unei pompe se obturează frecvent. Din 
această cauză, presiunea trebuie monitorizată, atât ȋn teren cât şi ȋn
tabloul de comandă.  Pentru minimizarea timpului de instalare unui
traducător de presiune, s-a decis instalarea unui robinet pe conexiunea
existentă pentru montarea unui manometru local şi conectarea unui
traductor de presiune. Din cauza grabei şi naturii temporare a 
modificării, s-a decis utilizarea unei conducte pentru implementarea
modificării. Instalaţia, deşi acceptată ca instalaţie temporară, nu a 
respectat codurile de proiectare sau standarde de inginerie adecvate, iar
managementul schimbării nu a fost aplicat.

Aproximativ trei ani mai târziu, conducta s-a fisurat şi s-a eliberat ȋn
atmosferă material combustibil la o temperatură de 360° C. materialul
eliberat s-a aprins şi a generat un incendiu major care a distrus
instalaţia.
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Ce s-a ȋntâmplat?
Instalaţia temporară nu a respectat standardele de 

inginerie şi proiectare adecvate.
Sistemul de conducte şi instalaţia temporară au fost

supuse vibraţiei cauzate de pompă.
Manometrul instalat la capătul conductei a acţionat ca

un pendul. Conducta nu a avut rezistenţa mecanică
adecvată pentru a rezista vibraţiei şi de a susţine aparatura
de măsură şi control, cum ar fi traductorul de presiune.

După ce cauza obturării filtrelor de pe conducta de 
aspiraţie a pompei a fost eliminată, instalaţia temporară şi
traductorul de presiune nu au mai fost necesare, nu au fost
niciodată demontate.

Ca şi instalaţie “temporară”, dispozitivului de 
măsurare a presiunii nu i s-a acordat atenţia, inspecţia şi
mentenanţa necesară, ȋn mod special după ce aceasta nu a 
mai fost necesară. Posibil să fi fost uitată!

Explozia de la Flixborough din 
1974


