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Wat is ageing?  -> sustainable asset integrity



Ammonia plants of OCI Nitrogen

Process conditions
• Pressures: vac. -> 220 bar
• Temp.: -180 –> 1000C
• Substances: 

• NH3, CO, CO2, N2
• H2, CH4

Process hazards
• Jet fire
• Intoxication by NH3
• Explosion
• (Burns by steam) 



Mechanische integriteit als hoofdoorzaak van incidenten



Scenario: van ‘initiating event’ naar ‘central event’

preventing barriers protecting or mitigating barriers

scenario

initiating event 1 consequence 1

consequence 2

initiating event 2

consequence 3

              central event



Van scenario naar indicator als ‘early warning’
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Tontwerp = 450C

Hoge druk stoom = 427C max.

H209: methanator opwarmer 
(norm. bedrijf: 225C -> 250C)

R203: methanator



Checklijst herbeoordelingsplan



Hoge druk stoom = 427C max.

H209: methanator opwarmer

shut down: 225C -> 427C



API 941 - Nelson waterstof aantasting - curves



Indicatoren

• Teller waarbij een voor NWA kritische temperatuur is overschreden 
(op basis van TT2-206 in de top van de methanator)

• Tijdsduur van de stops waarbij dit is opgetreden

=> Maat voor de belasting van H209 m.b.t. NWA



Mijn advies
• Beoordeel het normale proces en ook één van onderstaande afwijkingen

• Temperatuur
• Samenstelling (entrainment en concentratie)
• Coating verlies extern
• Defecte lining of bemetseling intern

• Hanteer een checklijst
• Hoge temperatuur (kruip, NWA, HT oxidatie)
• Gas- en vloeistofsamenstelling (spanningscorrosie)
• Start/stop wisselingen (aantal -> Low Cycle Fatigue)
• Lassen van verschillende materiaalsoorten (LCF)

• Ken de corrosie faalmechanismen
• Ken de constructie van de apparaten
• Beoordeel multi-disciplinair en involveer Operations



Wat is wijsheid?

• Ageing is van alle dag
• Ageing is een complex probleem
• Laat de oplossing over aan de industrie
• Controle door de overheid dient maatwerk te zijn


