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RAPORTUL PRELIMINAR AL INVESTIGAȚIEI INTERNE DUPĂ AVARIA TEHNICĂ DIN LUNA IULIE 2021
A FOST FINALIZAT.
Comisia internă care a investigat cauza avariei tehnice din data de 7 iulie 2021 de la una dintre
instalațiile de producere a amoniacului de pe platforma Azomureș a finalizat prima etapă a
raportului.
Pentru identificarea cauzei și pentru a iniția un plan de acțiuni, comisia internă de cercetare a avariei
a analizat toate datele disponibile înregistrate de sistemele electronice de control și manevrele
tehnice efectuate în fazele de pornire ale instalației. Datele analizate arată că nu au existat deviații
de la parametri normali de lucru și instrucțiunile de operare au fost respectate.
La o primă evaluare a sistemului de conducte din zona afectată, până la finalizarea completă a
investigațiilor amănunțite în laborator, au fost identificate mai multe ipoteze și factori favorizanți
care necesită în continuare alte investigații suplimentare.
Ipoteza principală ia în calcul o eroare de design tehnic, condițiile de operare din zona afectată
impunând probabil o reconstrucție din punct de vedere a materialelor utilizate pentru conductele ce
vehiculează gaz de sinteză. A fost solicitat un punct de vedere din partea proiectantului instalației,
o companie internațională specializată. În paralel, o companie din România realizează o analiză
metalografică detaliată.
Raportul preliminar detaliat a fost trimis autorităților competente spre informare și a fost prezentat
personalului tehnic al Azomureș. Prioritatea companiei rămâne siguranța angajaților și a comunității
locale, iar felul în care a fost gestionată această avarie demonstrează eficacitatea măsurilor de oprire
în caz de urgență. În perioada modernizării instalațiilor Azomureș, au fost montate sisteme de
interblocare în siguranță, care acționează independent de factorul uman. Acestea au funcționat
corespunzător în timpul evenimentului.
Colegii noștri din Departamentele de Integritate a echipamentelor, Mentenanță și Inginerie,
împreună cu specialiștii secției Amoniac 3, lucrează la refacerea echipamentelor afectate și la
obținerea avizelor pentru repornirea instalației. În această perioadă, continuăm să producem
îngrășăminte pentru agricultură, produsele noastre fiind disponibile prin intermediul rețelei
naționale de distribuție și pe piața regională.
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