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Există ȋn instalaţie materiale care pot forma hidraţi?

Beacon-ul din Octombrie 2015 a discutat diferite pericole ale apei ȋn instalaţiile de proces. Un alt pericol potenţial al unui 
amestec de apă şi alte materiale este formarea hidratului (ȋn mod special, hidrat al gazului sau hidrat “clathrate”). Hidraţii au 
fost descrişi pentru prima dată de Sir Humphrey Davy ȋn 1810 ȋntrun discurs ȋn cadrul Societăţii Regale din Anglia. Hidratul 
este un solid cristalin, similar gheţii, format din apa şi alt material. În mod obişnuit celălalt material este un gaz, dar poate fi şi 
un lichid. Câteva exemple de materiale care pot forma hidraţi includ hidrogenul sulfurat, acetilena, metil mercaptanul, clorul, 
fluorura de vinil, dioxidul de carbon, etilena, metanul, etanul, gazul natural şi alte hidrocarburi gazoase. Când se formează un 
hidrat acesta poate bloca conductele, conexiunile, ventilele şi alte echipamente cauzând dereglări ale procesului, dereglări care 
pot fi periculoase. În plus faţă de prezenţa materialului care poate forma hidrat, sunt necesare trei condiţii pentru a se forma 
hidratul:
 Apă condesată, liberă
 Presiune suficientă (presiunea depinde de material, unele materiale, ca de exemplu, metil mercaptanul, poate forma hidrat

la presiune atmosferică)
 Temperatură scăzută (temperatura depinde de material şi de presiune, iar hidratul se poate forma la o temperatură mai

ridicată decât temperatura de ingheţ a apei)
Odată formaţi, hidraţii pot fi foarte stabili, şi dificil de ȋndepărtat.  Îndepărtarea unui blocaj format de depunerea hidratului, 

poate fi o activitate obişnuită sau deosebită, care poate deveni periculoasă dacă nu este realizată ȋn mod corespunzător. 
Pericolele potenţiale includ eliberarea de materiale inflamabile, combustibile, corozive sau pungi de presiune neaşteptate ȋn 
conducte şi echipamente blocate de materialul solid. Poate fi necesară deschiderea conductelor sau echipamentelor pentru
ȋndepărtarea blocajului, fapt asociat cu toate pericolele deschiderii echipamentelor de proces.  Dacă ȋncercaţi să ȋndepărtaţi un 
dop de hidrat dintro conductă prin utilizarea presiunii la unul din părţile blocajului, dopul se poate dezintegra şi materialul
solid se poate deplasa rapid prin conductă.  Acest lucru poate cauza ruptura conductei dacă dopul solid loveşte conducta ȋn 
zona unui cot, curburi sau orice altă schimbare de direcţie.

Consiliul de siguranţă chimică a USA a descris anterior un incident produs când s-a eliberat metil mercaptan ȋn timpul
ȋncercărilor de a curăţa o conductă blocată de un hidrat de metil mercaptan cu apă şi a condus la 4 fatalităţi. 
(http://www.csb.gov/dupont-laporte-facility-toxic-chemical-release-/).

Asiguraţi-vă că nu aveţi ȋn instalaţie nici un material care poate forma hidraţi. Dacă deţineţi materiale care pot forma 
hidraţi, trebuie să intelegeţi:
 Ce condiţii de temperatură şi presiune pot conduce la formarea hidratului
 Ce aspecte de proiectare şi proceduri de operare pot fi incluse pentru a preveni formarea hidratului
 Cum puteţi recunoaşte formarea hidratului dacă acest fenomen se produce
 Ce proceduri trebuie să urmaţi pentru a ȋndepărta hidraţii ȋn condiţii de siguranţă, dacă aceştia se formează

Asiguraţi-vă că se realizează o evaluare a pericolului ȋnainte de a realiza o activitate deosebită cum este curăţarea
unui echipament blocat.
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