
Întro zi de Iulie, dimineaţa devreme, o cisternă cu amoniac anhidru a fost descarcată ȋntrun rezervor de 
depozitare dintro instalaţie din Carolina de Sud utilizând un furtun depozitat ȋn remorca cisternei. Curând după
ȋnceperea operaţiei de transfer, furtunul de transfer s-a rupt  producându-se eliberarea unui nor de gaze toxice de 
amoniac. Norul s-a deplasat către o autostradă din apropiere şi o zonă ȋmpădurită din apropiere unde s-a disipat. 
Un automobilist de pe autostradă a condus prin norul de amoniac şi se pare că a părăsit drumul. Conducătorul a 
părăsit maşina şi a murit ulterior datorită expunerii la amoniac. Patrusprezece persoane au raportat probleme
medicale, iar şapte suferind simptome respiratorii au fost trataţi şi externaţi din spital ȋn aceeaşi zi. Locuitorilor
din zona respectivă li s-au recomandat să se adăpostească, iar autostrada a fost ȋnchisă pentru câteva ore. 
Aproximativ 3175 Kg de amoniac s-au deversat.     

Investigaţia a arătat că una dintre cauzele posibile ale ruperii furtunului de descărcare a fost incompatibiliatea
chimică a acestuia cu amoniacul anhidru. Alte cauze care au contribuit la producerea incidentului includ
procedurile de descărcare inadecvate şi inspecţia inadecvată a furtunului de descărcare. Furtunul utilizat pentru
descărcarea amoniacului era clar inscripţionat “Numai pentru transferul LPG” (LPG – gaz petrolier lichefiat). 
Compania de transport a descoperit că una dintre remorcile pentru cisternele de LPG avea la bord furtun de 
descărcare pentru amoniac, şi este posibil ca furtunele să fi fost inversate ȋntre ele cu ceva timp ȋnainte de incident. 
Furtunul incorect care s-a rupt este posibil să fi fost folosit de 2 până la 12 ori la descărcarea amoniacului.
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Ce puteţi face?
• Întotdeauna verificaţi dacă se foloseşte furtunul corect pentru operaţiunile de ȋncărcare şi descărcare. Fiţi foarte atenţi ȋn 

special la utilizarea unui furtun care provine de la o cisternă.
• Citiţi etichetele sau avertizările de pe furtune şi cereţi ajutorul dacă nu sunteţi sigur că furtunul poate fi utilizat pentru

activitatea respectivă.
• Întotdeauna inspectaţi furtunele pentru a identifica defecţiuni, incluzând furtunele care vin cu cisterna. Nu utilizaţi furtunele

care nu sunt ȋn condiţie bună. Deasemenea inspectaţi orice garnitură sau conexiune utilizate cu furtunul respectiv.
• Depozitaţi ȋn mod corespunzător furtunele pentru a evita răsucirea, ȋncolăcirea sau avarierea acestora.
• Urmaţi cerinţele existente ȋn instalaţia dumneavostră pentru inspecţia şi ȋnlocuirea tuturor furtunelor.
• Dacă descarcaţi ȋn mod obişnuit un material utilizând un furtun de pe o cisternă şi observaţi că furtunul pentru operaţiunea

respectivă arată diferit, rugaţi să se facă o verificare a furtunului pentru a confirma dacă acesta este potrivit pentru utilizare. 
• Citiţi publicaţiile Beacon din August 2004, Iulie 2007 şi Octombrie 2011 pentru alte incidente ce au implicat defecţiuni ale 

furtunelor.
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