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Een sterk staal(tje)
Sif Group B.V. levert omvangrijke bijdrage aan
Statoil Mariner Field Development Project
ONLANGS IS SIF GROUP BV IN ROERMOND GESTART MET DE FABRICAGE VAN DE ‘JACKET LEGS’ VOOR
HET MARINER FIELD DEVELOPMENT PROJECT. OPDRACHTGEVER IS HET SPAANSE DRAGADOS OFFSHORE, VERANTWOORDELIJK VOOR HET EPC-CONTRACT (ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION) MET DE NOORSE OLIEMAATSCHAPPIJ STATOIL.
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Staalsoort

Conditie

Heat input (kJ/mm)

S355

As welded & PWHT

0,7 ± 0,2

S460

1)

As welded

0,7 ± 0,2

As welded & PWHT

5,0 ± 0,2 1)

As welded

0,7 ± 0,2

As welded & PWHT

3,5 ± 0,2

Testposities

De minimum
CTOD-waarde
wordt
gespecificeerd
door de
eindgebruiker

5,0 ± 0,2 1)
S420

CTOD eis (-10°C)

1. Grofkorrelige HAZ
2. SCHAZ / ICHAZ boundary
3. Lasmetaal (optioneel)

Tests op 3,5 kJ/mm zijn vereist indien testresultaten niet voldoen aan de gestelde eisen.

Tabel 1:

Vereiste CTOD-tests voor plaatmateriaal, besteld volgens Annex E van EN 10225.

door William Lafleur
if Group B.V. is gespecialiseerd in de fabricage van zware buisvormige staalconstructies met een hoge rekgrens. Het in Roermond gevestigde
bedrijf is een belangrijke toeleverancier van piles en jacket
legs voor de offshore olie- en gasindustrie. In dit artikel
wordt het uitdagende ‘Mariner-project’ kort beschreven
en wordt nader ingegaan op de staalkeuze en bijbehorende
staalnormen. Een vervolgartikel zal ingaan op de uitvoering en lastechnische details.

Statoil Mariner Field Development Project
Het Mariner olieveld werd ontdekt in 1981 en is het
grootste olieveld dat de laatste decennia is ontwikkeld in
het Verenigd Koninkrijk. Deze slapende reus is gelegen in
de noordelijke Noordzee op ongeveer 130 km van de
Britse kust en op 40 km ten noordwesten van de internationale grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Het Mariner veld ligt in blok 9/11 op het Britse
continentaal plat. Waterdieptes variëren tussen 97 m en
112 m. De offshore-installatie van het platformjacket is
voorzien voor midden 2015. Eenmaal in bedrijf wordt de
opbrengst geschat op 76.000 vaten ruwe olie per dag. Het
jacket zelf weegt maar liefst 21.000 ton. Om gewicht te
besparen zijn staalsoorten met een hoge rekgrens toegepast. Desondanks zijn de jacket legs zwaarder en complexer dan ooit. In combinatie met de strenge
kwaliteitseisen en strikte levertijden een enorme uitdaging
voor Sif Group B.V.

Staalnormen
In de offshore industrie worden strenge eisen gesteld aan
het toegepaste basismateriaal. Deze eisen zijn vastgelegd in
EN 10225: Weldable structural steels for fixed offshore
structures. Vergeleken met een eenvoudig constructiestaal
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volgens EN 10025, biedt een offshorekwaliteit
van gelijke sterkte een gegarandeerde lasbaarheid en een verbeterde reinheidsgraad. Ook
worden strengere eisen gesteld ten aanzien van
de chemische samenstelling en mogelijke onvolkomenheden.
Voor offshore-installaties is veiligheid en daarmee de weerstand tegen brosse breuk een eerste vereiste. Naarmate de dikte en rekgrens van
het staal stijgen, wordt hier in toenemende
mate aandacht aan besteed. Op grond hiervan
wordt spanningsarm gloeien (Post Weld Heat
Treatment, PWHT) voorgeschreven vanaf een
nominale dikte groter dan 50 mm. Echter, gelet
op de enorme afmetingen is deze warmtebehandeling zeer kostbaar, tijdrovend en praktisch gezien geen optie. Sif Group B.V. heeft deze warmtebehandeling kunnen voorkomen door aan te tonen dat de
lasverbinding, al in de gelaste toestand, voldoende weerstand heeft tegen brosse breuk. De test die hiervoor moet
worden uitgevoerd is de CTOD-test (Crack Tip Opening
Displacement). Het is een manier om bij ontwerptemperatuur de weerstand van een lasverbinding te meten tegen
spontane of catastrofale scheurgroei. De dikte van het
CTOD-proefstuk is gelijk aan de maximaal toegepaste
dikte, waarbij het proefstuk is voorzien van een vooraf
aangebrachte vermoeiingsscheur. Maar deze - eveneens
kostbare en tijdrovende test - kan niet altijd tijdig uitgevoerd worden voor aanvang van de fabricage. Dit is één
van de redenen waarom optie 18 van de EN 10225 dit in
het kader van de staalkwalificatie voorschrijft. De fabrikant mag, mits zijn lasprocedure zich binnen de grenzen
van de staalkwalificatie beweegt, deels gebruik maken van
de CTOD-resultaten van de staalleverancier (zie tabel 1).

Voor platforms in de Noordzee wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van de NORSOK-standaards, die ontwikkeld zijn door de Noorse petroleumindustrie. Deze
NORSOK-standaards zijn gebaseerd op erkende internationale standaards. Zo is de NORSOK M-120 (Material
data sheets for structural steel) gebaseerd op de eerder genoemde EN 10225, met enkele belangrijke verschillen.
NORSOK M-120 eist onder meer een gegarandeerde minimale rekgrens, onafhankelijk van de toegepaste plaatdikte. Daarnaast specificeert NORSOK een speciaal
S500-materiaal tot een dikte van maximaal 75 mm. Dit
staaltype, dat momenteel nog niet is opgenomen in EN
10225, wordt nu voor het eerst op zeer grote schaal toegepast in de zogenaamde ‘outer legs’ van het Mariner-jacket tot een dikte van 100 mm!

Aanduiding
volgens
NORSOK M-120

Aanduiding
volgens
EN 10225

MDS-Y35 1)

S420G1+M

MDS-Y30 1)

S420G2+M

MDS-Y30 1)

S420G2+QT

MDS-Y55 2) 3)

-

MDS-Y50 2) 3)

-

1)
2)
3)
4)

Trekproef
A5
ReH
Rm
(MPa) (MPa) (%)

Kerfslagarbeid
bij -40 °C

Trekproef in
dikterichting
(%)

min. CTOD-eis
volgens
NORSOK M-120

420540

500600

>19
Z 35
min. 60 J av. 4)
in dwarsrichting

500600

600700

>17

0,25 mm / -10°C

Z35
-

0,25 mm / -10°C

Z35

Maximum dikte volgens norm 100 mm.
Maximum dikte volgens norm 75 mm.
NORSOK: staalsoort S460G1/G2+M vlg. EN10225 zal gemodificeerd worden tot S500G1/G2+M.
Testlocatie sub-surface en ½ t voor t > 40 mm.

Tabel 2:

Toegepaste staalsoorten en hun mechanische eigenschappen volgens NORSOK M-120.
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Toegepaste staalkwaliteiten en hun mechanische
eigenschappen
Het S420-staal volgens NORSOK / EN10225 is een vertrouwde en standaard keuze geworden voor offshoretoepassingen in de Noordzee. De volgende stap is inmiddels
gezet met het relatief nieuwe S500-staal, gedefinieerd in
NORSOK M-120 material data sheets Y50 en Y55. Tabel
2 op pagina 27 toont de mechanische eigenschappen van
de toegepaste staalsoorten in het Mariner-project.
Staalsoorten die moeten worden toegepast in offshore-installaties mogen niet zonder meer door de fabrikanten
worden voorgeschreven. Ze worden door de ontwerper
op ontwerptekeningen of in projectspecificaties vermeld.
Desalniettemin moeten fabrikanten staal bestellen dat voldoet aan de ontwerpeisen en bedrijfscondities van de constructie, waarbij mogelijke nadelige effecten van
fabricageactiviteiten op de materiaaleigenschappen vooraf
in aanmerking moeten worden genomen. Te denken valt
hierbij aan lassen, spanningsarm gloeien en vlamrichten,
maar ook koudvervormen. Uit het oogpunt van de fabrikant moet het staal bij voorkeur ook geschikt zijn om een
hoge mate van productiviteit te realiseren. Om die redenen
werd Sif Group B.V. al in een vroeg stadium betrokken bij
de technische definitie van het staal.
Vooral het S500-staal, geleverd door Dillinger Hütte GTS,
is waarlijk een sterk stukje staal. Het staal werd continugegoten en besteld in de levertoestand TMCP. Om dit type
staal in deze levertoestand met bijbehorende dikte te produceren zijn krachtige walsmachines vereist (de laatste
fase van vervorming vindt plaats bij een relatief lage temperatuur) en worden speciale wals- en afkoelschema's toegepast. Een grote diktereductie per walsgang is eveneens

noodzakelijk om een fijnkorrelige structuur over de gehele dikte te kunnen garanderen die tevens vrij is van onvolkomenheden. De hedendaagse TMCP-techniek maakt
het mogelijk dit hogerekgrensstaal te bestellen met een
laag koolstofgehalte (C), waardoor een goede lasbaarheid
wordt gerealiseerd. Een groot deel van de koolstof is hierbij vervangen door microlegeringselementen, om zowel
taaiheden bij lage temperatuur als treksterktes te garanderen. Verder is de oppervlaktekwaliteit van deze levertoestand verbeterd.
Tabel 3 toont de chemische samenstelling van het plaatmateriaal dat gebruikt werd in het kader van de EN
10225 staalkwalificatie.
Op grond van de walscapaciteit en de mogelijk negatieve
effecten van koudversteviging werd de minimale rekgrens
voor plaatdikte t = 100 mm gereduceerd tot 480 MPa.
Verder werden strain-ageing-testen uitgevoerd om aan te
tonen dat het staal voldoende bestand is tegen koudvervormingspercentages boven 5 %.
Het S420G2+QT-staal werd geleverd in 120 mm dikte
met individuele stukgewichten tot wel 32.500 kg. Dit materiaal is uitgegoten in blokvorm en op grond van de dikte
en bijbehorende rekgrens besteld in de QT-conditie
(Quenched & Tempered). Deze levertoestand is noodzakelijk om de structuur en eigenschappen tot op de kern te
garanderen. Desondanks wordt ook dit plaatmateriaal gekarakteriseerd door een laag koolstofgehalte en een laag
koolstofequivalent met bijbehorende lasbaarheid.
Ook hier werd in overleg met de eindgebruiker de minimale rekgrens gereduceerd en wel tot 400 MPa. Strainageing-testen
werden
uitgevoerd
bij
actuele
vervormingpercentages van 6,5 %.

C

Si

Mn

P

S

Al

Cu

Mo

Ni

Cr

N

B

Ti

V

Nb

CE

Pcm

0,06

0,30

1,67

0,011

0,001

0,033

0,33

0,17

0,53

0,05

0,005

0,0000

0,002

0,002

0,022

0,44

0,19

B

Ti

V

Nb

CE

Pcm

0,002

0,034

0,000

0,40

0,18

Pcm =
CE (IIW) =
Tabel 3:

C + Mn/20 + Mo/15 + Ni/60 + Cr/20 + V/10 + Cu/20 + Si/30 + 5*B
C + Mn/6 + (Mo+Cr+V)/5 + (Ni+Cu)/15

Typische chemische samenstelling - S500G2+M staal t=100 mm.

C

Si

Mn

P

S

Al

Cu

Mo

Ni

Cr

N

0,074

0,276

1,44

0,008

0,001

0,038

0,032

0,161

0,459

0,053

0,0065 0,0001

Pcm =
CE (IIW) =
Tabel 4:

C + Mn/20 + Mo/15 + Ni/60 + Cr/20 + V/10 + Cu/20 + Si/30 + 5*B
C + Mn/6 + (Mo+Cr+V)/5 + (Ni+Cu)/15

Typische chemische samenstelling - S420G2+QT staal t=120 mm.

In een vervolg op dit artikel zal worden stilgestaan bij de uitvoering en lastechnische details van het Mariner-project.
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