Mechanische integriteitsrisico’s in
chemische procesinstallaties:
Hoe houden we de tijger in zijn kooi?

GUI H OE DEMAKERS
HSE MANAGER ANQORE – CHE MELOT LOCATIE GELEEN

Loss of containment incidenten Chemelot locatie Noord 2011-2015
Specifieke risico groepen in chemische procesinstallaties welke kunnen leiden tot loss of containment incidenten
Mostia (2009) :
1. Extreme procescondities welke boven de ontwerplimieten van de installaties uitgaan
2. Slechte mechanische integriteit van de installaties waardoor de inhoud eruit kan komen
3. Onderhoud of modificatie werkzaamheden aan de installaties waarbij wat momentaan verkeerd kan gaan
4. Foute operator handelingen waardoor zaken mis kunnen gaan
Aantal grotere incidenten op Chemelot locatie Noord uit de periode 2011 – 2015 geclassificeerd naar risicogroep:
Risicogroep
Extreme procescondities

Aantal incidenten
28
16 %

Slechte mechanische integriteit

89

51 %

Onderhouds- of modificatie werkzaamheden

22

13 %

Foute operator handelingen

35

20 %

Oorzaken loss of containment incidenten Chemelot locatie Noord 2011-2015

Meeste oorzaakonderzoeken van de incidenten laten het volgende zien:
• Geen bijzonderheden geconstateerd met systemen die niet zijn gevolgd (integriteitsinspecties, MoC, etc.)
• Er is iets gebeurd met de integriteit dat men niet had verwacht of gezien

Oorzaken van mechanische integriteitsincidenten
Belangrijk om het principe te doorgronden van verslechtering van mechanische integriteit.
Voorbeeld van een pijpleiding met afnemende wanddikte in de tijd
Integriteit
(in dit geval
wanddikte van
de pijpleiding)

incident

Afname wanddikte door
faalmechanismen

Vervangen van de
pijpleiding

Tijd (jaren)

Faalmechanismen zijn
latent  je ziet het pas
als het te laat is

Methoden om voldoende mechanische integriteit te waarborgen
In ontwerpfase: Management of change
• Procesveiligheidsanalyse/HAZOP – bepaalt materiaalkeuze
• Faalmechanismen studie – bepaalt reservedikte
Integriteit
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wanddikte van
de pijpleiding)
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Methoden om voldoende mechanische integriteit te waarborgen
Uitgangspunt:
Performance uit het verleden kun je
naar de toekomst projecteren
Vorige meting

Tijdens bedrijfsfase: inspecties en keuringen
• Meet wanddikte afname over de afgelopen 4 jaar
• Vertaal dit resultaat naar de toekomst:
• Is er nog voldoende restwanddikte voor de komende 4 jaar
• Hoe lang gaat de pijpleiding nog mee

Integriteit
(in dit geval
wanddikte van
de pijpleiding)

Nieuwe meting
Prognose

reservedikte
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pijpleiding

Tijd (jaren)
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Methoden om voldoende mechanische integriteit te waarborgen
Tijdens bedrijfsfase: diverse studies op diverse momenten
• Failure mode effect analyse input = inspecties/keuringen
• Cyclische hazop studie uitgangspunt = goed onderhouden installatie
• Leerpunten uit andere incidenten (Tripod, RCA, …) alleen bij vergelijkbare omstandigheden
Integriteit
(in dit geval
wanddikte van
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Oorzaken van mechanische integriteitsincidenten
Wat zien we bij de incidenten (op basis van info uit de incidentonderzoeken):

Integriteit
(in dit geval
wanddikte van
de pijpleiding)

Er gebeurt iets waardoor de
afname versnelt (bv. productie
voert debiet of temperatuur op)

incident

Tijd (jaren)

Vervangen van de
pijpleiding

Oorzaken van mechanische integriteitsincidenten

Inspecties en keuringen komen te laat omdat ze geen rekening houden met mogelijke trendbreuk

Vorige meting
Integriteit

Nieuwe meting
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Oorzaken van mechanische integriteitsincidenten

De diverse studies vangen de oorzaken niet omdat ze deze categorie oorzaken niet beschouwen tijdens de studie
•
•
•
•

Failure mode effect analyse input = inspecties/keuringen
Cyclische hazop studie kijkt niet naar verandering binnen design window
Management of change er is geen MoC nodig, de verandering blijft binnen het ontwerp
Leerpunten uit andere incidenten (Tripod, RCA, …) weinig vergelijkbare incidenten

Integriteit
(in dit geval
wanddikte van
de pijpleiding)

incident

Tijd (jaren)

Vervangen van de
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Waarom vangen de bestaande risico analyses deze veranderingen niet?
Het heeft te maken met werkprocessen en communicatie.
MoC/Hazop
Integriteitsverantwoordelijken
(reliability engineers)
(integrity engineers)
Communicatie

aanwezig
Ja

Productie

aanwezig

Maintenance

aanwezig

Technologen

aanwezig

Inspecties/keuringen

Operatie

Onderhoud

Nee

Nee

aanwezig
Nee

aanwezig

aanwezig
aanwezig

aanwezig

Oorzaken van trendbreuken / veranderingen
Op basis van de info uit de incidentonderzoeken komen de volgende oorzaken naar voren:
1. Impact van buiten (weersinvloeden, regenwater, uv-licht, condensatie uit de lucht, etc.)
2. Impact vanuit het proces (heftiger faalmechanismen van chemicaliën door andere druk/temperatuur/doorzet)
3. Impact door onderhoud (monteren onder spanning, materiaalkeuze bij onderhoud/vervanging, etc.)
4. Impact door productie (trillingen, drukstoten, frequente temperatuur of druk wisselingen, etc.)

Wat is nodig om de kans op deze mechanische integriteitsincidenten te reduceren?
“Impact-op-integrity” risicoanalyse:
• Op regelmatige basis
• Door een multidisciplinair team
• Minimaal aanwezig: integrity specialisten, productie, onderhoud, technologen
Integriteit
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“Impact-op-integrity” risicoanalyse (periodiek uit te voeren)
Risico analyse:
Input:
• Checklist aan
aandachtspunten
(op basis van incident
analyses)
• Potentiele risicoplekken
in de plant
• Aanwezig:
• productie
• maintenance
• integrity specialisten
• technologen

• Gestructureerd door de aandachtspunten
en risicoplekken heen lopen

Output:
• Geïdentificeerde nieuwe
kritische plekken
• Aanpassingen inspectie en
keuringsprogramma’s
• Richtlijnen voor productie
• Richtlijnen voor maintenance
• Richtlijnen voor technologen
• KPI’s

Welke KPI’s?
Leading KPI’s voor de risico analyse methode:
• Hoe vaak wordt de risico analyse methode toegepast en dekt hij de gehele plant
• Hoe goed verloopt het werkproces (aanwezigheid deelnemers, kwaliteit input informatie, kennis, vragen)
Lagging KPI’s voor de risico analyse (zijn echter leading KPI’s voor incidenten):
• Hoeveel items worden opgemerkt tijdens toepassing van de methode, welk soort items (=output)
• Hoeveel richtlijnen worden gegeven naar productie, onderhoud t.a.v. monitoren veranderingen (=output)

Lagging KPI’s voor incidenten:
• Hoeveel incidenten met oorzaak in mechanische integriteit gebeuren nog
• Hoe vaak vindt herhaling van oorzaak plaats

