
Când observaţi o scurgere minoră dintr-o conductă sau
recipient, este posibil ca scurgerea să provină dintr-o fisură
sau gaură apărută în peretele conductei sau recipientului. 
Peretele conductei sau recipientului poate arăta astfel: 

Este posibil ca scurgerea minoră să fie prima penetrare
completă a conductei sau recipientului care a pierdut
substanţial din grosime datorită coroziunii sau eroziunii. 
Aceasta poate arăta astfel:

Dacă o zonă extinsă a peretelui este subţiată acesta este gata
să eşueze catastrofic, eliberând o cantitate apreciabilă din 
conţinutul conductei sau recipientului. Eforturile
dumneavoastră de a răspunde la scurgere poate afecta
conducta sau recipientul, ceea ce face ca eșecul să fie mai 
probabil. Schimbările majore ale condiţiilor de proces
(presiune, temperatură, debit) pot deasemenea să crească
probabilitatea de avariere.

Ce puteţi face?

Ce se întâmplă dacă o scurgere minoră se transformă într-o scurgere majoră?

 Dacă identificaţi o scurgere minoră dintr-un echipament
de proces, prima dată raportaţi-o. Luaţi în considerare
posibilitatea unei avarii catastrofale şi, asiguraţi-vă că
planul de răspuns va proteja personalul, echipamentele şi
mediul dacă aceasta se întâmplă.

 Înţelegeţi consecinţele potenţiale ale unei avarii
catastrofale bazându-vă pe cunoştinţele dumneavoastră
privind proprietăţile materialului care se scurge din 
conductă sau recipient (inflamabilitate, toxicitate, 
corozivitate, etc.) şi condiţiile de proces (temperatura, 
presiunea, debitul, cantitatea de material, etc.).

 Consultaţi experţii tehnici din instalaţie cu privire la 
procesul şi materialele, pericolele legate de coroziune, 
materiale de construcţie şi răspunsul în situaţii de urgenţă
pentru a vă ajuta să identificaţi modul de a acţiona în
siguranţă la scurgeri minore.

 Citiţi pentru mai multe detalii Beacon-ul din Aprilie 2011 
privind scurgerile minore transformate în scurgeri majore.
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Iulie 2019O scurgere minoră duce la o avarie catastrofală
Beacon-ul din Iunie 2019 descrie un incident în care operatorii descperă o scurgere

minoră la o conductă de 8 inchi (200 mm) conţinând hidrocarburi gazoase inflamabile. În
timp ce conducta era izolată şi depresurizată, aceasta a suferit brusc o avarie catastrofală
(Foto 1) eliberând gaz inflamabil. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

În alt incident, într-o rafinărie din Statele Unite, operatorii au observat o scurgere dintr-o 
conductă aferentă coloanei de distilare atmosferică a ţiţeiului. Conducta conţinea motorină
uşoară la temperatură ridicată (Foto 2, 3). În timpul răspunsului la scurgere, conducta a 
cedat catastrophic eliberând o cantitate semnificativă de motorină uşoară fierbinte (Foto 4). 
Incendiul rezultat (Foto 5) a rănit 6 persoane, a expus riscului alte persoane şi, a cauzat
pagube materiale semnificative în rafinarie. Mii de persoane din cadrul comunităţii din 
vecinătatea rafinariei au solicitat asistenţă medicală. O parte importantă a rafinăriei a fost
închisă mai multe luni.

Ştiaţi că?
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conductei este subțire 
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