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Handout for people that work on the site

handout

The incident ddesescrcribedd iin ththee vividedeoo wawass ththoroughly invesstitigagateted.d

FrFrom the analysis itit wwas cleeara tthahat t SaS ffetty sttartrtss ini  the office, but it ddoeesnsn’tt sstotopp there!

Peoplele working in the office, your supervisor, all play a key role in preventing incident, but…

You yoururses lf are the last line of defense in preventing incident and/or getting hurt!

Before the work starts always chheck and doubublele cheeckck for potentitiala  hazards at the workplace.

Think about what might go wrong.g. Thiinkn ccara efulully whether you've taken all the precautions. 

Think about what to do in case of an emeergr eency.

A Last Minute Risk Analysis (LMRA) is a good tool to

use. Make sure you understand it fully and follow-up

on agreed actions. You and your colleagues often

know exactly what precautions need to be taken in

order to control and manage the risks. Help and

support each other. Your safety is the most important.

Protect yourself and your colleagues.

When in doubt, stop the work!

From this engagement activity choose a topic and make it a personal commitment to prevent 

Process Safety incident. It might just save your own or somebody else's life!

HSElife UNIO offers a number of interactive training and refresher courses,

such as PtW, TRA, LMRA, etc. You can visit HSElife UNIO by going to

hselifeunio.com or scanning the QR-code on the right.

Introduction
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The incident

Introduction

handout

don’t work at allWork safely or

noxious substancess tto be releleaeasesed.d. TThehererefoforere rreaeadd tht e Permit to Work ccararefe ullyy and check if the

deesscribed control measuress hhavave e bebeeen taken. Then take the precautionary measures whihichch bbele ong to 

your jjob.

Bij een raffinaderij vond een stoomexplosie pplaaata s. Hierbrbij kwamen twee technici om het leven.

De technici werkten aan een lekke 16” bonnet –– afsluiter flensverbinding, ze waren daarbij net begonnen  

met het uitvoeren van een her-injectie op een eerder aangebrachte lekdichtingsklem. Vrijwel direct nadat 

de twee technici met de werkzaamheden waren begonnen vond het ongeval plaats. De flensbouten

waarmee de bonnet vastzat waren ernstig verzwakt door niet zichtbare Caustic spanningscorrosie en

begaven het. Hierdoor kwam de bonnet met motor met grote kracht los van de afsluiter en daarbij kwam 

plotseling ketelwater met een druk van 70 bar en een temperatuur van 290°C vrij. Dit bracht zoveel 

energie met zich mee dat er vervolgens een stoomexplosie plaatsvond.
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Result of analysis

Immediate causes
Caustic Stress Corrosion Cracking
Uit onderzoek blijkt dat 14 van de 20 draadstangen ernstig waren aangetast door caustic 

spanningscorrosie. De draadstangen hadden aantastingspercentages variërend van 70 tot 

87 procent. Hierdoor konden de draadstangen de extra kracht als gevolg van de 

werkzaamheden niet meer hebben en braken zij waardoor de bonnet loskwam.

Contributory factors 
Design or construction fault
De afsluiter had een ontwerp- of constructiefout. Hierdoor paste de RTJ ring niet goed in 

de groef van de bonnet. Als gevolg van deze constructiefout hadden de draadstangen 

spanningen die kort op de vloeigrens zaten. Die hoge spanningen waren niet bekend en 

niet zichtbaar. Ook de ontwerp- of constructiefout was niet bekend.

 

’Normal’ fracture
Zes draadstangen vertoonden geen verschijnselen van caustic spanningscorrosie maar 

hadden een ‘normale’ breuk. 

 

Pressure and low temperature cause general corrosion
De leiding waarin de afsluiter zat was vijf maanden buiten dienst geweest. De afsluiter 

bleef in die periode onder druk staan maar op lage temperatuur. In deze koude toestand 

kon door krimp corrosief ketelwater in de klem komen waardoor de draadstangen werden 

aangetast door algemene corrosie en daardoor gevoelig werden voor spanningscorrosie.

 

Additional forces due to the work
De draadstangen waren door de spanningscorrosie inmiddels verzwakt. De bijkomende 

spanning ontstaan tijdens de werkzaamheden was voldoende om een of meerdere 

draadstangen te laten breken. De overige draadstangen kunnen de extra kracht niet 

opnemen en alle draadstangen breken vervolgens.

 

No strongback facility
De klem was niet ontworpen voor het opvangen van de extra axiale kracht veroorzaakt 

door het breken van de draadstangen.

handout
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Do you understand your role
in preventing incidents?

My Name

handout

My Function

My Commitment

I will...

Date
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