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Messages for Manufacturing Personnel

Reacţii necontrolate cauzate de contaminare
Incident 1: O conductă conţinȃnd un reziduu organic
din procesele de distilare și lichid scurs din sistemul de
depresurizare a fost izolată prin ȋnchiderea unor ventile.
Conducta era ȋncȃlzită cu abur pentru a preveni
solidificarea reziduului. Ȋn timpul unei opriri pe
perioada weekend-ului, conducta a explodat (imaginile
1a
1a și 1b). Nu a fost rănită nicio persoană deoarece
clădirea nu era ocupată, iar avariile au fost minime.
Incident 2: S-a constatat că o cisternă feroviară
conţinȃnd acid metacrilic (MAA) era fierbinte și
evacua material prin supapa de siguranţă. Zona a fost
evacuată, iar după o perioadă de timp cisterna a
explodat producȃnd distrugerea cisternei și avarii
importante ȋn zonă (Imaginile 2a și 2b). Pentru că
persoanele au fost evacuate, nu au rezultat răniri.
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Ce s-a ȋntȃmplat?

Cele mai multe incidente au cauze multiple. Pentru fiecare din aceste incidente, contaminarea a fost o cauză care a contribuit la
producerea acestora.
Incident 1: Sistemul de control al temperaturii aburului din sistemul de ȋncălzire cu abur nu funcţiona, rezultȃnd o temperatură
ridicată. Acest eveniment nu ar fi trebuit să conducă la decompoziţie și explozie, dar reziduul a fost contaminat cu 1% apă. Vaporii
de apă din recipientele de proces au condensat ȋn sistemul de depresurizare și lichidul colectat ȋn rezervorul de reziduu. Testele de
laborator au confirmat că această cantitate de apă a redus temperatura de descompunere a reziduului cu circa 100°C. Temperatura
rezultată ȋn urma defectării sistemului de control al temperaturii aburului a fost suficient de ridicată pentru a iniţia descompunerea.
Incident 2: MAA brut conţine acizi minerali tari din procesul de fabricaţie, acizi care corodează oţelul inoxidabil. Metalul
dizolvat, rezultat din coroziune crește tendinţa de polimerizare a MAA. MAA brut trebuie depozitat ȋn cisterne cu acoperire
internă, dar, ȋn acest incident a fost utilizată o cisternă fără acoperire internă. Deasemenea, nu a fost adăugată cantitatea specificată
de inhibitor de polimerizare ȋn MAA brut. Inhibitorul stabilizează MAA prin oprirea polimerizării lente care apare chiar și ȋn cazul
materialului pur. Contaminarea cu material rezultat din coroziunea cisternei poate induce polimerizarea iar, concentraţia scăzută a
inhibitorului a diminuat stabilitatea MAA, ducȃnd ȋn cele din urmă la polimerizare necontrolată și explozie.
Referinţe:

Incident 1 – Hendershot, et al., Process Safety Progress 22 (1), pp. 48-56 (2003). Incident 2 – Anderson and Skloss, Process Safety Progress 11 (3), pp. 151-156 (1992).

Ce puteţi face?

 Cȃnd verificaţi informaţiile de siguranţă (fișe cu date tehnice de securitate, proceduri de operare, etc) pentru materialele existente ȋn instalaţia
dumneavoastră, luaţi ȋn considerare posibile reacţii periculoase cum ar fi descompunerea și polimerizarea ca rezultat al contaminării. Fiţi
conștienţi de prezenţa unor contaminanţi specifici prezenţi ȋn instalaţia dumneavoastră.
 Unii contaminanţi sunt comuni – rugina, apa, fluide de transfer termic, lubrifianţi, metale și alţi produși rezultaţi din coroziunea conductelor și
echipamentelor. Luaţi la cunoștinţă dacă vreunul dintre acești contaminanţi comuni reprezintă o ameninţare pentru procesul dumneavoastră.
 Reţineţi faptul că chiar și o cantitate redusă de contaminat poate fi suficientă pentru a cauza o reacţie periculoasă.
 Respectaţi toate procedurile pentru a evita contaminarea ȋn instalaţia și echipamentele dumneavoastră. Acordaţi o atenţie deosebită verificării și
identificării materialelor ȋnainte de descărcare ȋn rezervoarele de depozitare sau ȋn alte echipamente din instalaţie.
 Ȋntotdeauna utilizaţi materialul de construcţie corect pentru toate componentele cȃnd efectuaţi activităţi de mentenanţă in instalaţia
dumneavoastră.
 Verificaţi dacă toţi recipienţii pe care ȋi utilizaţi (găleți, canistre, cisterne, vagoane etc.) sunt confecţionate din materialul corespunzător.
 Asiguraţi-vă că conductele, recipientele, containere portabile pe care le utilizaţi sunt curate. “Curate” ȋnseamnă lipsa depunerilor, reziduurilor,
ruginii, după cazs și a altor contaminanţi, și definite ȋn procedurile existente pentru activităţi specifice.

Chiar și o contaminare nesemnificativă poate cauza o problemă majoră!
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