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Introductie  MCC
• Onafhanklijk ingenieursbureau
• Gespecialiseerd in het gedrag van metalen en hun omgeving 

(T,pH,%,medium) en belastingsomstandigheden (P,Nf,tR)
- oplossen schadegevallen (en voorkomen schades)
- opstellen inspectieplannen en inspectietermijnen
- het geven van materiaal- en reparatie-adviezen
- risk-based inspection, Fitness-For-Service (API 579)

• Langdurige ervaring ;  schakel tussen theorie en praktijk
• Klanten : - kapitaal-intensieve productiebedrijven

- electriciteitsopwekking, (petro-) chemie
- tussen probleemeigenaar en leverancier/fabrikant

(bij-/ ter voorkoming onenigheden)
- 1st, 2nd en 3rd opinion schade-onderzoeken
- opleidingen, cursussen



• uitgevonden door UOP in 1940 / toegepast sinds 1950
• conversie van laag-octaan houdende nafta naar hoog-

octaan houdende benzine mbv een Pt- (Re-) katalysator
• CxHy  CxHy-6 + 3 H2

• CCR =  Continuous Catalyst Reduction  sinds 1985

uitleg platformer



• meerdere bouwjaren
• 1986 :  ombouw CCR
• T-data  1998 t/m 2007

RL-berekening
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• periode 1  (geen CCR) :  1972 – 1986
– geen gegevens te achterhalen
– aanname :  hoogste T = 535°C / P = 16 bar

• periode 2  (CCR) :  1986 – heden
– T-data beschikbaar vanaf 1999
– extrapolatie naar periode 2 & toekomst

• toeslagen op gemeten temperaturen :
– leidingen, reactoren, inlaatmanifold  (geen T-uitwisseling):

+  5 °C  meetonnauwkeurigheid
– fornuispijpen : +75 °C aanstraling
– uitlaatmanifolds : +15 °C onbalans

T-data



CALCULATION  OF  USED-LIFE FRACTION

dimensions

load

stress

component formulae

hoop stress formula

bend :   torus factor

T-piece :  z - factor

material  information

(minimum) design curves,

parametric formulae (*1.25)

used - life  fraction
u =   Σij tij / tRij

rupture time

operating history

P(t)  and  T(t)

operating time



Manson - Haferd

log tR - C
PMH =  ----------------

( T – To) n

T in K   /   tR in hours   /   n ~ 1   /
C =  10-15  /  To ~ bedrijfstemperatuur

bronnen kruipdata
ISO TR-7468 (1981)
ECCC (1999/2005)



overzicht temperaturen

materiaal temperatuur toeslag beoordelings
temperatuur

reactoren 2¼Cr-1Mo
520 °C +  5 525 °Cleidingen vanaf reactor 1Cr-½Mo

inlaatmanifolds 1Cr-½Mo

fornuispijpen 9Cr-1Mo
550 °C

+75 625 °C

uitlaatmanifolds 1Cr-½Mo +15 565 °C

leidingen naar reactor 1Cr-½Mo +  5 555 °C

materiaal 9Cr-1Mo :   ISO TR7468
- polynoom keert om beneden 25 MPa
- bij σ < 30MPa :  conservatief  lineair geëxtrapoleerd

de werkelijkheid is vaak ingewikkelder :
- indeling in 2 of 3 verschillende periodes
- indeling in temperatuur- en druk-klassen
- gemeten wanddiktes (i.p.v. nominaal - toleranties)



Oververhitting manifolds

Meerdere seal-platen defect  lokale aanstraling 
van diverse manifolds vanuit het fornuis

Ontdekt in januari / bij 3 van de 4 fornuizen
Gemeten metaal-T is 580 oC max

normaal :  inlaat 520+5  – uitlaat 550 + 15 
Semi-gepland stop mogelijk in juni

IS  BEDRIJF  TOT  JUNI  MOGELIJK ?
anders ongepland stop !   (~0,5 M€/dag)



Oververhitting manifolds



Oververhitting manifolds
bij fornuis met hoogste ‘gewone’ verbruik  
- inlaat manifold :  7% in juni

door oververhitting :  ~ 0,1 % extra per maand 
- uitlaatmanifold :  68% in juni

reeds RL-onderzoek nodig
door oververhitting ~1% per maand extra

Dus nauwelijks extra levensduurverbruik

Effecten lokale oververhitting ?



Oververhitting manifolds
inspecties juni : ter controle RL-berekeningen

effecten lokale oververhitting

uitgevoerde inspecties : MPT bij spanningsconcentraties
replica’s op diverse locaties

resultaat MPT :  geen scheuren
resultaat replica’s : 1 uitlaatmanifold   klasse 2A

rest :  geen kruipschade 
structuurdegradatie in uitlaatmanifolds
lokaal reheat-schade in GK-HAZ

(uitgeslepen / gecontroleerd)



Inspectie-plannen
T0102V   T0102 Bijlage x/y/z   PRD 2.3 Bijlage 8 

• Aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd op 10% van de 
plaatsen met een verbruiksfactor u > 0,6. Deze 10% wordt steeds 
betrokken op gelijksoortige componenten (bochten, T-stukken, 
lassen etc).

• Plaatsen met een relatief hoge spanning en/of rek. Door interactie 
tussen kruip en LCF kan ter plaatse van spanningspieken kruip-
vermoeiing optreden; dit kan voor de berekende levensduur 
optreden. Dit zijn bijvoorbeeld weldolet-aftakkingen en de kleine 
diameter van verloopstukken. Vooral bij externe leidingkrachten.

• Plaatsen waar de materiaaleigenschappen kunnen afwijken        
(bijv. ongelijksoortige lasverbindingen, oud/nieuw lassen).

• Plaatsen waar in het verleden schades zijn opgetreden. 



Inspectie-plannen
• eerdere onderzoeken :  jaar  4 - 6 - 8 - 12 - 16 - (21)
• zeer veel onderzoek / iedere inspectie weer
• onnodig ?   in ieder geval tijdrovend en duur !
• nieuwe inspectieplannen opgesteld

• voor iedere leiding, reactor, fornuis
• met focus cf PRD 2.3 (en RL-berekeningen)
• interpretatie van voorgaande onderzoeken
• vermijden herhaaldelijk onderzoek
• vergeten locaties
• iso’s met inspectie-locaties
• checklisten 
• (NDO-procedures van klant)



Onderzoek  fornuispijpen
Fornuispijpen materiaal P9  (9Cr-1Mo)

gastemperatuur :  475  540°C
metaaltemperatuur :  635 °C
bedrijfstijd :  156.000 uur (18 jaar)
druk :  9 bar  (ontwerp 11 bar)
uittredepijp; “ergste” pijp in fornuis

Mechanische eigenschappen :   cf. ASTM A335
Microscopisch onderzoek
RL-bepaling dmv versnelde kruipproeven



binnenoppervlak

oxidehuid    50 µm
lokaal  350 µm

einde levensduur?

fornuispijpen

branderzijdeniet-branderzijde



oxide buiten
-brander

0,9-1,0 mm
-niet-brander  

0,5-0,6 mm
non-protective

opkoling
-brander

1,5-1,6 mm
-niet-brander  

1,0-1,2 mm

TMT
-brander

600-625 °C
-niet-brander

590-610 °C

fornuispijpen

matrix  (160-170 HV) opgekoold  (200-210 HV)



versnelde kruipproeven “ergste” pijp  /  branderzijde
TMT  600- 625 °C
hoop stress  8 MPa

fornuispijpen

creep testing P9 - 30 MPa
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- structuurverandering bij Ac1
 T-max beperkt tot 710 °C

- ISO-kruipdata :  P9 beperkt tot 30 MPa
- gewenste breuktijden :  100 – 2000 uur

pilot test  

710 °C – 30 MPa
tR =  2.438 u



creep tests  710°C :  1.130 u 695°C :  668 u
50 MPa 680°C :     179 u 665°C :    77 u 

fornuispijpen

creep testing P9 - 50 MPa
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‘upper-bound material’



extrapolatie naar bedrijfscondities

- spanning : 50 MPa  30  MPa  8 MPa
- temperatuur : 665-710°C    600-625°C

fornuispijpen

tR at 600 °C tR at 625 °C

extrapolated rupture time at 50 MPa
(from graph)

50,000 hours 10,000 hours

calculated rupture time at 30 MPa
(Larson Miller)

625,000 hours
(~71 years)

125,000 hours
(~14 years)

estimated rupture time at 8 MPa
( n = 1 )

2,300,000 hours
(~265 years)

465,000 hours
(~53 years)

the truth ?

estimated rupture time at 8 MPa
( n = 10 )

500,000,000,000
(>50 M years)

100,000,000,000
(>10 M years)



Onderzoek  fornuispijpen
Microscopisch onderzoek

- geen kruipschade, aanvaardbare conditie
in overeenstemming met gebruik & leeftijd

- interne oxidatie + externe oxidatie + opkoling
 wanddikteafname  meer kruip  kortere tR

Versnelde kruiproeven

- geen betrouwbare extrapolatie mogelijk (σ<30MPa, n=10)
- positieve invloed van carburisatie;  ‘upper-bound material’
- restlevensduur minimaal 50 jaar



inlaatnozzle op reactor
diameter  :  1100 mm   - wanddikte :  30 mm
leeftijd :  21 jaar   - materiaal 10CrMo9.10

membraanspanning 35 MPa
verbruiksfractie  12% na 22 jaar

1. aansluitende flens & bocht na 6 jaar 
vervangen

2. kruipschade aan las nozzle/romp lokaal    
5 mm uitgeslepen op 9u-positie

3. verdere onderzoeken na 8-12-16 jaar :
geen kruipschade, wel degradatie

4. kruipschade na 21 jaar
klasse 4-5 tussen 9u- en 12u-posities
klasse 3A op 9u- en 12u-posities
6 mm uitgeslepen tussen 9u en 12u



inlaatnozzle op reactor
Toename van jaar 16 naar 21 :  geen kruip naar 3A  (9u en 12u)

tussen 9-12u :  klasse 4-5

Hoe komt dit?  Aansluitende leiding onder 45°. Externe krachten.
Zijdelingse begrenzing ontbrak, is opnieuw aangebracht.
Tevens ophanging fornuis (constant load vs. spring hangers)

Wat is de restlevensduur ?
VTT-richtlijn :   herinspectie 30.000 uur (3,5 jaar)
Volgende stop gepland in jaar 26  (5 jaar)

FFS invloed (verminderde) leidingkrachten
bepaling vervangingstermijn

bewaken SPICA, HT-rekstrook, replica



Fitness For Service  analyse

uitgaande van API-579;  FEM met Abaqus

Jaar 0 t/m 21 :   zonder zijdelingse begrenzing
volledige wanddikte

Jaar 21 t/m 31 : met zijdelingse begrenzing
6 mm weggeslepen over ¼ omtrek
invloed opstart (HT-rekstrook, Spica)

meegenomen in FEM cq FFS
x



FEM-resultaat  (jaar 21)

hoogste spanningen/vervormingen op schadelocatie



FEM-resultaat  (jaar 31)

in jaar 31 - na 6 mm slijpen in jaar 21



belangrijkste resultaten
fornuisophanging oefent (via de leiding) grote krachten 

uit op de inlaatnozzle van de reactor
zijdelingse begrenzing levert 50% extra levensduur na 

aanbrengen in jaar 21
berekende verbruiken : oppervlak / jaar 21 :  75%

-6 mm / jaar 21 :  45%
-6 mm / jaar 28 :  75%

aan geslepen oppervlak (-6mm) weer klasse 4-5 te 
verwachten in jaar 28

restlevensduur nozzle & reactor meer dan 10 jaar
periodieke bewaking met HT-rekstrook en SPICA

+ invoeren resultaten in FEM-FFS



SAMENVATTING
‘mooie’ integriteitsproblemen in platformer-units

• RL-berekeningen :  complex door grote hoeveelheid 
componenten met verschillende bouwjaren (P,T-klassen) 

• inspectieplannen :  in verleden veel (onnodig?) 
onderzoek, veel onderzoek bespaard

• gefaalde seal-platen :  manifolds oververhit, invloed 
bepaald, inspecties, schade beperkt, niet ongepland stop

• RL-bepaling P9 fornuispijpen :  moeilijk door laag 
spanningsniveau, invloed oxidatie en opkoling, RL=hoog

• schade aan inlaatnozzle :  verrassingen; combinatie FFS, 
SPICA, HT-rekstrook; voortijdige vervanging voorkomen

veel geld besparen bij hoger integriteitsniveau


