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What can happen?  
 

 A 4” (10 cm) pipe containing liquid ammonia leaked because of extensive 

corrosion. The quality of the pipe insulation was poor allowing water to 

soak into the insulation. The piping system had been partially inspected 

during the previous turnaround, but this particular section of pipe was 

not examined. 

 A 1” (2.5 cm) flammable gas feed line ruptured because of wall thinning 

of the pipe due to corrosion under the insulation, causing a gas fire. The 

pipe which failed was a bypass which was not actually in operation at the 

time. Because there was no flow through the line, it was cooled, about 80 

degrees C, than the main process. The temperature was low enough that 

steam or moisture in the air could condense, and liquid water which 

contacted the insulated pipe did not evaporate quickly. This, in 

combination with damaged insulation, created conditions which make 

corrosion more likely. 
  

Do you know? 
 

 Corrosion Under Insulation (CUI) is corrosion of piping, tanks, or other 

equipment which occurs due to water under insulation or fireproofing. 

Faulty or damaged insulation is frequently a source of the water that 

causes corrosion, and the insulation may also hide the damage so you are 

not aware of it. 

 Literature suggests that CUI may be a concern for equipment service 

temperatures between minus 4 and 175 deg. C. 

 Some common contributors to CUI include: 

 Water in the insulation, either because of improper storage before 

installation, improper installation, or damage after installation. This may 

be compounded if there is corrosive chemical contamination of water 

soaked into the insulation – for example, acids and other process 

chemicals, or chlorides such as salt from the air near salt water or from 

de-icing chemicals. 

 Water or other fluids can flow through certain types of insulation and 

move away from the source of the leak. CUI may occur in areas farther 

from the leak than expected –especially in low spots. 

 Pinholes or small process leaks from gaskets and fittings underneath 

insulation, which may remain undetected until the damage causes a 

larger leak. 
 

What can you do? 
 For process plant construction or maintenance workers: 

 Make sure that insulation is always installed according to the specified procedures. This includes proper covers and 

seals on the insulation, and proper coating or painting of the equipment which is insulated. 

 If you must remove insulation, be sure to protect the removed insulation until the job is finished and the insulation is 

properly re-installed. 

 When you remove insulation to do a maintenance job, take advantage of the opportunity to look at the equipment 

under the insulation. If you see evidence of corrosion, report it to management so experts can inspect the equipment. 

 For process operators: 

 Look for damage to insulation or other signs of CUI as you work in the plant, and report your observations to 

management so damaged insulation can be repaired and the insulated equipment can be inspected if necessary. 

 When a maintenance job is completed, check the insulation to make sure it has been properly replaced. 

 If you damage any insulation in the course of your work, report it and make sure it is repaired. 

 

“Take care of the insulation in your plant to prevent corrosion!” 
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(1), (2) – Examples of damaged insulation 

(3) Corrosion resulting from damaged 
insulation 
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విషయం  ఇన్సులేషన్ క్రంద్ బాగం తుపపుపడతి ే

ఏమి జరిగింది: 
 క నాలుగు ఇంచిల గల లిక్వఴడ్ అమోతుయా  ైప్ ల ైన్ వెలుపల తుపపుపట్టడం వలన దాతు నఽంచి 

అమోతుయా లిక్ ైనది. దీతుక్వ క్రణం నాణయతలేతు ఇనఽులేషన్ లోతుక్వ తూరు చేరడము వలల  
తుపపుపట్్టంది. వమషిక తతుఖి క్రయకరమములో ఫాగంగ క్ొతుి పపలనఽ పమషకి్షచారు క్తు, ఈ కక 
 ైపప ఫాగమునఽ పమీకి్షంచలేదఽ. 

 క 1” జ్ఴలనశీల వయువపకలిగషన  ైప్ ల ైన్ తుపపువలన మందము తగషి ఇనఽులేషన్ క్వరంద 
ఫాగంలో చిలుల బడి వయువప బయట్క్వ వెలువడి అగషిపరమాదాతుక్వ దామషతీసంది. లీక్ ైన  ైప్ బ ైతృస్ 
చేయబడింది మమషయు అది వడకములో లేదఽ. కనఽక  ైప్ చలలబడి తృర స స్ వెైపప ఉష్ణో గరత కంట్ే 
80 డిగీర C తకుకవ ఉష్ణో గరత కలిగషవపనిది. ఉష్ణో గరత తకుకవగ ఉండట్ము వలన గలిలోతు తూట్్ 
ఆవిమష లేదా తేమ దరవిఫావించింది. ఈ క్రణంగ  ైప్ ఇనఽులేషన్  ై పడిన తూరు తఴరగ ఆవిమష 
అవలేదఽ. తృడ ైతృణ భన ఇనఽులేషన్ మమషయు తూట్్ కలయక  ైప్ తుపపు పట్ేట  పమషసితితు 
కలగజ్ేసంది.  

మీకు తెలుసయ? :  
 ఇనఽులేషన్ క్వరంద తుపపు (CUI)  ైపపలనఽ, ట్ాయంకులనఽ, మమషయు ఇతరులనఽ తినేస తృడు 

చేసఽత ంది. దీతుక్వ పరధాన క్రణము ఇనఽులేషన్ ప ైర్ పరూ ఫ్ క్వరంద తూరు చేరడబే. తరుచఽగ 
ఇనఽులేషన్ ద బబ తినడాతుక్వ లేదా దాతు దగిర తుపపుపట్టడాతుక్వ పరదాన క్రణము తూరు చేరడం 
మమషయు ఇనఽులేషన్ వలన తృడభన  ైప్ ల ైన్ కనబడకుండా చేసఽత ంది. 

 సంకే్తిక పమషజ్ఞా నం వపపదేసంచినదమీిట్్ అంట్ే: CUI యంతర పమషకరముల యొకక ఉష్ణో గరత బ ైనస్ 
4 నఽండి 175 డిగీర C మదయ కలగవచఽు. 

 CUI తు కలిగషంచే పరధాన క్రణాలు:- ఇనఽులేషన్ లోక్వ తూరు చేరడము ముఖ్యంగ ఇనఽులేషన్ కు 
ముందఽగ తులువ చేయడం ఇన్టలేషన్ తృడ ై తృణ వడం. ఈ పరమాదం ఇంక్ ఉదితంగ వపంట్ ంది 
అపపుడంట్ే  ైప్ ల ైనలల  రసయనాతుక్వ తూట్్తో చరయ జ్మషే సఴఫావం వపంట్ే తూరు కలుషతబ ై 
ఇనఽులేషన్ ద బబ తింట్ ంది. ఉదా: ఆసడ్ు, భతర రసయనాలు, క్లల మ ైడుల , ఉపపు తడి తగషలి – 
ఐసంగ్ రసయనాలు కలిగషన తూరు. 

 తూరు లేదా ఇతర రసయనాలు క్ొతుి రక్ల ఇనఽులేషన్ దాఴమ పరయాణ ంచగలవప. మమషయు 
లీక్ ైన పరదేసంనకు దారంగ వెళ్ళగలవప. అభతే CUI, ఇనఽులేషన్ దాట్్నా తమఴత  ైప్ ల ైన్  ై 
ఉహ ంచతు చోట్ ఏరుడే అవక్శం వపంది. ఉదా: ముఖ్యంగ లోత ైన పరదశేలలో గస కట్ తదితర 
పట్్ట ంగ్ ల దాఴమ, చిని రందరా లు లేదా చిని తృర స స్ లీకులు ఇనఽులేషన్ క్వరంద ఫాగంలో వపండి 
ఇవి సధారణ కంట్్క్వ కనబడక,  దద  లీకు అభనపపుడు కతుసత భ. 

మీరు ఏమి చేయగలరు? : 
 తృర స స్ కమాగమల తుమాణ, తురఴహణ క్మషాకులకు:- 

  సమ ైన పదదతి పరక్రం ఇనఽులేషన్ చేయబదినదా లేదా దాతు ై కవరు లేదా సలు సమషగ చేయబదినదా లేదా దాతు ై  భంట్్ంగ్ లేదా క్లట్్ంగ్ సమషగ 
చేయబదినదా లేదా గమతుంచండి. 

 ఎపపుడ ైనా ఇనఽులేషన్ తొలగషంచవలస వసేత  మీ పతు పరరతభయయ వరకు విున ఇనఽులేషన్ జ్ఞగరతత  పరచండి, మరల దాతుతు సకరమంగ అమరుండి. 
 ఎపపుడ ైనా ఇనఽులేషనఽి తురఴహణం తుమితతం విుతే,  ైప్ నఽ ఇనఽులేషన్ క్వరంద ఫాగతుి పమషశీలించండి. ఏద ైనా తుపపు పట్టడం గతు వపంట్ే 

యాజ్మానాయతుక్వ త లియజ్ేయండి.   
 తృర స స్ ఆపమేట్రుల కు:- 

 మీ కమాగరంలో విధి తురఴహ ంచేట్పపుడు ఇనఽులేషనలనఽ పమీకి్షంచండి. ఏబ ైనా CUI గురుత లు వపనాిభయమో పమీకి్షంచండి. ఏబ ైనా లోతృలు వపంట్ే 
యాజ్మానాయతుక్వ త లియజ్ేస వెంట్నే ఇనఽులేషనలనఽ బాగు చేభంచి మరల పమీకి్షంచండి.  

 తురఴహణ పతు పరమ తతన తమఴత ఇనఽులేషనఽి పమషశీలించండి. దీతు దాఴమ ఇనఽులేషన్ తగషన మీతిన అమరుబడినది లేతుది గుమషతంచడం జ్రుగుతుంది. 
 మీ విధి తురఴహణలో ఇనఽులేషన్ నఽ తృడ ైతే వెంట్నే దాతుతు అధిక్రల దిషటక్వ త చిు బాగుచేభంచండి.  

  
“మీ కరయాగయరంలో ఇన్సులేషన్ ఫెై ద్సర ష్టి  పెట్టి  తుపపు పటి్కుండా చరాలు గ ైతీససక ండ!ి”  
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(1), (2) – Examples of damaged insulation 

(3) Corrosion resulting from damaged 
insulation 


