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Muncitorii de mentenanţă efectuau o 
lucrare cu foc pe o platformă maritimă, 
la aproximativ 3,7 m deasupra unor 
rezervoare de ţiţei. S-a produs o 
explozie care a condus la deteriorarea a 
doua rezervoare de ţiţei cauzȃnd 
pierderi de 500,000 USD și deversarea 
a 4.5 mc ţiţei ȋn apa mării. 

Investigarea incidentului a scos la 
iveală următoarele:
• Opritorul de flăcări al unui rezervor 

de ţiţei era corodat și blocat cu 
depozite. Acest lucru a dus la 
“respiraţia” rezervorului

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mesaje pentru personalul din operaţiuni

Opritorii de flăcări necesită inspecţie și mentenanţă!

Opritorul de flacări blocat cauzează explozie!
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Ce puteti face?
• Pe uscat sau apă, opritorii de flăcări sunt dispozitive de siguranţă importante. Asiguraţi-vă că opritorii de 

flăcări din instalaţie sunt inspectaţi si ȋntreţinuţi conform recomandărilor inginerilor de proces și fabricantului. 
• Dacă un opritor de flăcări sau un alt dispozitiv de siguranţă este localizat ȋntro zonă greu accesibilă pentru

inspecţie și mentenanţă, raportaţi problema pentru ca aceasta să poată fi corectată de către management.
• Multe reglementări, ghiduri de ramură de industrie sau politici ale companiilor solicită o distanţă minimă ȋntre

locul ȋn care se desfășoară o activitate de sudură sau lucru cu foc, sau ȋn punctul ȋn care zgura, scȃnteile sau
alte materiale ȋn ardere pot cădea și echipamentul ce conţine materiale inflamabile sau combustibile.  Dacă
mutarea echipamentului este impracticabilă, echipamentul trebuie protejat cu capace rezistente la foc, inertizat
sau acoperit cu apărători metalice sau perdele rezistente la foc. 

Lucru cu foc

Rezervoare
de ţitei

Opritor de flacără

printr-o trapă a rezervorului pentru prelevat probe, mai degrabă decât prin intermediul opritorului conform 
destinației acestuia. Atunci când era cald, în timpul zilei, vaporii ieșeau din rezervor prin trapă. Aerul intra 
ȋn rezervor prin trapă ȋn timpul nopţii, cȃnd era rece.
• Un indicator pe opritorul de flacără indica faptul că acesta ar trebui să fie "controlat periodic pentru 

operarea în condiții de siguranță."
• Opritorul de flacări era instalat la capătul braţului faclei și nu putea fi ușor accesibil pentru inspecţie sau 

mentenanţă.
• Rezervoarele de ţiţei nu erau protejate prin gaz inert, sau protejate ȋmpotriva flăcărilor, scȃnteilor sau alte 

surse de aprindere ȋn timpul lucrului cu foc. Acest lucru era solicitat de reglementările aplicabile ȋn USA 
pentru platformele marine pentru lucrul cu foc ȋn zona rezervoarelor de ţiţei [30 CFR 250.113(a)].
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