
Τι µπορούµε να κάνουµε;

Να προσέχουµε τις µονώσεις στην εγκατάστασή µας για να αποφύγουµε τη διάβρωση!

�Στη βιβλιογραφία θεωρείται πιθανός για CUI ο εξοπλισµός που λειτουργεί σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ -4 and 175 0C (25 µε
350 F).
�Μερικοί παράγοντες που συµβάλουν στη CUI είναι οι ακόλουθοι:
�Νερό µέσα στη µόνωση, είτε εξαιτίας ακατάλληλης αποθήκευσης της µόνωσης πριν την εγκατάσταση, είτε ακατάλληλη εγκατάσταση ή 
φθορά µετά την εγκατάσταση. Η κατάσταση µπορεί να επιδεινωθεί αν έχει επιµολυνθεί το νερό µε διαβρωτικό χηµικό που έχει διεισδύσει 
στη µόνωση. –πχ. οξέα και άλλα χηµικά διεργασιών ή χλωριούχες ουσίες, όπως αλάτι από τον αέρα θαλασσινού νερού ή από χηµικά 
αποπάγωσης.

�Νερό ή άλλα ρευστά µπορούν να ρέουν µέσα σε αρκετά είδη µόνωσης προς σηµεία αποµακρυσµένα από την πηγή της διαρροής. Η CUI 
µπορεί να συµβεί σε περιοχές µακρύτερα από τη διαρροή από ότι θα περίµενε κανείς – ειδικά σε χαµηλά σηµεία. 

�Μικρές τρύπες ή µικρές διαρροές από φλάντζες και εξαρτήµατα κάτω από τη µόνωση, που µπορεί να περνάνε απαρατήρητες µέχρι η 
φθορά να προκαλέσει µεγαλύτερη διαρροή. 

• Σε µια γραµµή 4 ιντσών (10 cm)  που περιείχε υγρή αµµωνία 
παρουσιάστηκε διαρροή εξαιτίας εκτεταµένης διάβρωσης. Η µόνωσης της 
γραµµής ήταν κακότεχνη και επέτρεπε στο νερό να διεισδύει µέσα σε αυτή. 
Οι γραµµές είχαν επιθεωρηθεί µερικώς κατά το προηγούµενο turnaround, 
αλλά αυτό το συγκεκριµένο σηµείο δεν εξετάστηκε.

• Άλλη γραµµή µιας ίντσας που περιείχε εύφλεκτο αέριο αστόχησε επειδή το 
τοίχωµα της γραµµής εξασθένισε λόγω διάβρωσης κάτω από µόνωση, 
προκαλώντας φωτιά. Η γραµµή που αστόχησε ήταν ένα bypass το οποίο δε 
λειτουργούσε εκείνη τη στιγµή. Εφόσον δεν υπήρχε ροή µέσα στη γραµµή,
ήταν ψυχρότερη, περίπου 800C (175 F) από τον κεντρικό αγωγό της 
διεργασίας. Η θερµοκρασία ήταν αρκετά χαµηλή, ώστε ο ατµός ή η 
υγρασία του αέρα µπορούσε να συµπυκνωθεί επάνω στο τοίχωµα της 
µονωµένης γραµµής  χωρίς να εξατµίζεται γρήγορα. Αυτό σε συνδυασµό 
µε την φθαρµένη µόνωση έκαναν τη διάβρωση πιθανότερη.

Γνωρίζουµε ότι…
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Τι µπορεί να συµβεί;

(1) και (2) – Παραδείγµατα φθαρµένης µόνωσης
(3) – ∆ιάβρωση από φθαρµένη µόνωση
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�Για προσωπικό νέων έργων ή συντήρησης ενός εργοστασίου:
�Να διασφαλίζουµε ότι η µόνωση είναι εγκατεστηµένη πάντα σύµφωνα µε τις καθορισµένες διαδικασίες. Αυτό σηµαίνει να υπάρχουν τα 
κατάλληλα καλύµµατα της µόνωσης και η κατάλληλη επένδυση ή βαφή του εξοπλισµού που µονώνεται.

�Αν πρέπει να αφαιρέσουµε τη µόνωση, να φροντίζουµε να προστατεύουµε τη  µόνωση που αφαιρέθηκε µέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία 
και η  µόνωση να επαναεγκατασταθεί σωστά.

�Όταν αφαιρούµε τη µόνωση για να γίνει µια εργασία συντήρησης, να εκµεταλλευόµαστε την ευκαιρία για να ελέγξουµε τον εξοπλισµό
κάτω από τη µόνωση. Αν δούµε κάποιο ίχνος διάβρωσης, να το αναφέρουµε στον προϊστάµενό µας, ώστε οι αρµόδιοι να εξετάσουν τον
εξοπλισµό. 

�Για χειριστές της παραγωγής:
�Να ψάχνουµε για φθορές σε µονώσεις ή άλλα σηµάδια CUI καθώς εργαζόµαστε στην εγκατάσταση και να αναφέρουµε τις παρατηρήσεις 
µας στον προϊστάµενό µας, ώστε να επισκευαστεί η φθαρµένη µόνωση και να εξετάζεται ο µονωµένος εξοπλισµός αν είναι απαραίτητο.

�Όταν ολοκληρώνεται µια εργασία συντήρησης, να ελέγχουµε τη µόνωση για να διασφαλίζεται ότι εγκαταστάθηκε σωστά. 
�Αν καταστραφεί κάποια µόνωση κατά την εργασία, να το αναφέρουµε και να βεβαιωνόµαστε ότι επισκευάστηκε.
�∆είτε το Beacon του Φεβρουαρίου 2005 στο site www.sache.orgγια ακόµα ένα παράδειγµα CUI. 

�Η διάβρωση κάτω από µόνωση (Corrosion Under Insulation -CUI)  είναι 
διάβρωση σε σωληνώσεις, δεξαµενές, ή άλλο εξοπλισµό που συµβαίνει 
εξαιτίας του νερού κάτω από τη µόνωση ή την πυροπροστασία. Η µηχανική 
φθορά της µόνωσης είναι συνήθως η αιτία που επιτρέπει στο νερό να 
διεισδύσει και να προκαλέσει διάβρωση. Η µόνωση επίσης κρύβει τη φθορά, οπότε δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τι συµβαίνει από κάτω.


