
Når du ser et lille hul i et rør eller beholder er det muligt, 

at hullet stammer fra en revne eller lillebitte hul rørvæggen

eller beholdersiden. Rørvæggen eller beholdersiden ser måske

sådan ud:

Det er også muligt, at hullet er det første gennembrud af

rørvæggen eller beholdersiden efter korrosion eller erosion 

har gjort væggen/siden betydeligere tyndere. Så ser det måske

sådan ud:

Hvis en stor del af væggen/siden er meget tynd er den måske

klar til at gå helt istykker. Din indsats til at afhjælpe situatio-

nen kan påvirke større dele af udstyret hvilket kunne resultere

i en større lækage. Betydelige ændringer i procesbetingelser-

ne inde i udstyret (tryk, temperature eller strømningshastig-

hed), kan også øge sandsynligheden for kollaps af udstyret.

Hvad kan du gøre ?

Hvad nu hvis en lille lækage bliver til en stor lækage ?

 Hvis du finder et lille hul i et stykke udstyr rapporter

det straks. Overvej risikoen for et totalt kollaps af ud-

tyret og vær sikker på, at planen til at håndtere situa-

tionen vil beskytte mennesker, udstyr og omgivelser-

ne hvis det går galt. 

 Forstå de mulige konsekvenser hvis der sker et totalt

kollaps af udstyret baset på din og andres viden om 

materiale inde i udstyret (brandbarhed, giftighed, kor-

rosivitet osv.) og procesbetingelserne (temperatur, 

tryk, strømhastigheder, mængden af materiale, mv.).

 Konsulter dit anlægs tekniske eksperter vedr. proces-

sen og kemikalier, udstyrets konstruktionsmaterialer

og korrosionsrisici, og nødhjælpsprocedurer i tilfælde

af en lækage og hvordan du kan sikkert afhjælpe si-

tuationen med en mindre lækage.

 Læs April 2011 udgaven af Beacon om små lækager, 

der bliver store huller, for mere information.
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Lille lækage leder til totalt kollaps af rør
Juni 2019 udgaven af Beacon beskrev et uheld, hvor en operatoer fandt et lille hul i

et 8-tommers (200 mm) rør fyldt med brandbar kulstofgas (40% ethylen). Mens røret

blev isoleret og trykket reduceret gik røret pludseligt helt istykker (Billede 1) og al 

gassen slap ud. Heldigvis var der ingen tilskadekommende.

Ved et andet uheld i et olieraffinaderi i USA observerede operatører et læk i et rør

fra råolietårnet. Røret indeholdt olie (“Light gas oil”) ved en høj temperatur (Billeder

2, 3). Mens personalet reagerede på lækagen gik røret istykker og der slap store 

mængder varm olie ud (Billede 4). Det resulterende i en brand (Billede 5), der sårede

6 af personalet, udsatte andre for betydelig risiko, og forsagede meget betydelige

skader på raffinaderiet. Tusindvis af mennesker i de omkringliggende områder søgte

lægehjælp. Vigtige dele af raffinaderiet var lukket ned i mange måneder.

Vidste du at ?
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