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Τι µπορούµε να κάνουµε;

Τον Αύγουστο του 2012, διαρρήχτηκε µια γραµµή στη µονάδα απόσταξης 
διυλιστηρίου στην Καλιφόρνια, απελευθερώνοντας θερµούς εύφλεκτους 
υδρογονάνθρακες (Εικόνα 1). Το υγρό εξατµίστηκε µερικώς δηµιουργώντας ένα µεγάλο 
νέφος αερίων, το οποίο αναφλέχθηκε. Η γραµµή αστόχησε εξαιτίας της µείωσης του 
πάχους της λόγω διάβρωσης από θειούχες ενώσεις, κάτι που αποτελεί γνωστό 
µηχανισµό διάβρωσης στα διυλιστήρια. Η διάβρωση λόγω θείου απασχολεί πολύ τους 
ειδικούς λόγω της σχετικά µεγάλης πιθανότητας καταστροφικής αστοχίας. Αυτό  µπορεί 
να συµβεί επειδή η διάβρωση εξελίσσεται µε σχετικά οµοιόµορφο ρυθµό σε µια ευρεία 
περιοχή και η γραµµή µπορεί να γίνει σταδιακά λεπτότερη µέχρι να διαρραγεί, παρά ως 
αστοχία που θα ξεκινήσει από µια µικρή διαρροή σε ένα σηµείο, από µια ρωγµή ή µια 
περιορισµένη περιοχή µικρότερου πάχους.

Το Νοέµβριο του 2013, εκδηλώθηκε φωτιά µετά από διαρροή αγωγού που περιείχε 
βαρύ υπόλειµµα κενού µονάδας απόσταξης, σε ένα διυλιστήριο στη Βραζιλία (Εικόνα
2). Η διαρροή συνέβη εξαιτίας της διάρρηξης ενός τµήµατος ευθέος αγωγού κοντά στην  
pre-flashζώνη του πύργου απόσταξης. Η διερεύνηση έδειξε ότι το τµήµα αυτό του 
αγωγού ήταν πολύ λεπτό (µικρότερο από 1mm). Το υλικό που είχε προδιαγραφεί γι’ 
αυτό το σηµείο ήταν κράµα χάλυβα (alloy steel), αλλά αυτό που τοποθετήθηκε ήταν
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�Να αναφέρουµε αµέσως κάθε διαρροή που διαπιστώνουµε, όσο µικρή και αν είναι και να εξετάζουµε αν λήφθηκαν µέτρα.
�Αν αντιµετωπίζουµε µια διαρροή που φαίνεται µικρή, από έναν µεγάλο αγωγό ή δοχείο, να εξετάζουµε το ενδεχόµενο ότι η 
«µικρή» διαρροή στην πραγµατικότητα προκλήθηκε από µια µεγάλη περιοχή του λεπτού ή «αδύναµου» µετάλλου, το οποίο θα 
µπορούσε ξαφνικά να εξελιχθεί σε µια µεγάλη διαρροή. Να οργανωνόµαστε για την αντιµετώπιση ενός τέτοιου συµβάντος ώστε 
να διασφαλίζουµε ότι οι άνθρωποι είναι προστατευµένοι αν συµβεί κάτι τέτοιο. 
�Αν θέλουµε να αντικαταστήσουµε γραµµές ή άλλο εξοπλισµό, να βεβαιωνόµαστε ότι χρησιµοποιούµε το σωστό υλικό για 
όλα τα σηµεία. Να ακολουθούµε τις διαδικασίες της εγκατάστασής µας και να ελέγχουµε την εφαρµογή στην πράξη. Να 
εκτελούµε επιθεώρηση 100% όλων των υλικών που έχουν αντικατασταθεί κατά τη συντήρηση, πριν το ξεκίνηµα.
�Η εκτεταµένη χρήση σφικτήρων για την αντιµετώπιση διαρροών ρευστών της διεργασίας εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αξιοπιστίας εξοπλισµού. Αυτά τα συστήµατα έχουν σκοπό να παρέχουν προσωρινή 
επισκευή ενώ η λειτουργία της διεργασίας συνεχίζεται µέχρι να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια µόνιµη επισκευή, ίσως κατά τη 
διάρκεια ενός σταµατήµατος. Όταν εφαρµόζονται τέτοιες προσωρινές επισκευές, να ακολουθούµε τη διαδικασία διαχείρισης 
αλλαγών. Να βεβαιωνόµαστε ότι οι προσωρινές επισκευές θα συµπεριληφθούν στις µόνιµες επισκευές, όταν προγραµµατιστεί το 
επόµενο σταµάτηµα.
�Να διασφαλίζουµε ότι οι προτάσεις της οµάδας ή τµήµατος επιθεώρησης (inspection) εφαρµόζονται εγκαίρως.
�Η αποτελεσµατική διαχείριση αλλαγών είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία ενός προγράµµατος διαχείρισης αξιοπιστίας 
εξοπλισµού. Το τµήµα inspectionτης εγκατάστασής µας µπορεί να προβλέψει τους ρυθµούς διάβρωσης ή άλλες αλλοιώσεις και 
να διαφοροποιήσει  τα χρονοδιαγράµµατα ελέγχου και τις διαδικασίες κατάλληλα. Να βεβαιωνόµαστε ότι η οµάδα του inspection
εµπλέκεται στη διαδικασία έγκρισης των αλλαγών που µπορούν να επηρεάσουν την ακεραιότητα των σωληνώσεων και άλλου 
εξοπλισµού.
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ανθρακούχος χάλυβας (carbon steel).Αυτό το σηµείο του αγωγού είχε αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια µιας συντήρησης 
το 1998, και η αντικατάσταση είχε γίνει µε λάθος υλικό. Και στα δύο περιστατικά, το σύστηµα διαχείρισης αξιοπιστίας 
εξοπλισµού δεν µπόρεσε να εντοπίσει ή να αντικαταστήσει τη φθαρµένη γραµµή πριν αστοχήσει. Στο συµβάν του 2013,το 
σύστηµα συντήρησης δεν διασφάλισε τη χρήση του σωστού υλικού για την αντικατάσταση της γραµµής. 
Αποτελεσµατικότερα προγράµµατα αξιοπιστίας εξοπλισµού και συντήρησης θα µπορούσαν να είχαν αποτρέψει και τα δύο 
συµβάντα. 
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