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Aging process equipment, facilities, and infrastructure are a safety 

concern in the process industries. In 2010 there was a violent explosion 

at an oil refinery in the state of Washington, USA (1).  

 

A heat exchanger shell failed catastrophically, and there were seven 

fatalities. The exchanger had been in service for almost 38 years and 

cracks had developed in the carbon steel shell after continuous 

exposure to hydrogen at high temperature and pressure. The failure 

mechanism (high temperature hydrogen attack) was not well 

understood when the refinery was built, and the cracks had not been 

detected when the shell was last inspected twelve years earlier. 
 

In another incident, the roof of an ore processing plant collapsed onto the gallery below causing significant damage to 

process equipment. Fortunately, there were no injuries. Beams on the underside of the roof had been exposed to steam 

releases from equipment below for nearly twenty years. Snow and rain on the roof caused the steam to condense and 

corrode the beams. The roof finally collapsed on one winter day under a heavy snow load. No one in the plant had been 

assigned responsibility for maintaining the building. Operators did not routinely look beyond the process equipment. This 

incident shows the importance of maintaining all facilities and infrastructure, even if the equipment does not directly 

contact process chemicals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you know? 
 

 Aging affects the condition and integrity of all process equipment, facilities, and infrastructure.


 Prolonged exposure to normal operating conditions, and occasional upsets, can cause equipment to deteriorate, making it more 

prone to failure.


 Many plants are now operating at rates and conditions not anticipated at the time of their initial construction.


 Aging does not necessarily relate to how old a facility or piece of equipment might be. It is really about how well it has been 

operated and maintained. Aging is about change and this requires constant awareness and vigilance by workers in an industrial 

facility.
 

What can you do? 
 Ensure that all facilities and equipment are operated within specified safe operating limits.



 Report any deviations from safe operating limits to management so that technical experts can evaluate the potential impact 

of the deviation on the equipment.


 Look for any unusual conditions or signs of equipment deterioration in your daily plant or facility inspections.


 Look beyond your immediate area of responsibility as you travel about the plant. For example, inspect loading racks, and 

railway sidings, pipe bridge supports, building structural steel, and other infrastructure which can be missed in formal 

inspections.


 Report any concerns to your supervisor or foreman. 

“Aging equipment requires extra care!” 

 

 

 

Examples of aging 

equipment: 

 

2. Silos 

3. Separation equipment 

4. A riveted tank car 
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విషయం  కలముతో పటు బలహినపడే పరికరలు మరయిు మౌలిక సద్ుపయాలు 
ురహతనమ ైన రికరహలు, శూౌకరహాలు భరిము భౌలిక షదతృహమాలు రక్రిమ రివభిలలో  
బదరతకు ఆందోళన కలిగించేవి. 2010 లల వహషంగటన్, USA (1) రహశట రంలల ఒక చభుయు వుదధధ  
కరహాగహయంలల ఒక హ ంశూహతాక ేలుడు జరిగిందధ. 
ఒక ఉశణ  భారిడి రికయం విపలభఴడభు వితతు కు దారి తీసందధ భరిము ఏడుగుయు 
భయణ ంచాయు. హ ైడోరజన్ తుయంతయ ఉశుణణ గిత భరిము డనం ఴదద  తుయంతయం తాక్రడి జరిగడభు 
ఴలన భరిము రికయం దాదాు 38 ఏళోతృహటు సేఴలల ఉండడభు ఴలన భరిము క్హయబన్ సటల్ 
షెలలో  గుళలో  ఏయడాా య.  
వుదధధ  కరహాగహయం తురిాంచినుడు మంతరంలల వ ైపలాాలన షరిగహ అయధభు చేషక్ోలేద. వ ైపలాం మంతరా ంగం (అధధక ఉశుణణ గిత హ ైడోరజన్ దాడి) 
ఫాగహ అయథం క్హలేద భరిము షెల్ గత న నండు షంఴతసరహల క్రితం తతుఖీ చేమఫడినుడు ఈ గుళలో  గురిుంచఫడలేద. 
 ఇంక్ొక షంఘటనలల, ఒక ఖతుజ వుదధధ  కరహాగహయం యొకక ైెకు గహాలరీలల కూలితృణ యందధ, ఇదధ తృహర సెస్ శూహభగిిక్ర గణతూమమ ైన నశుహట తున 
కలిగించిందధ. అదాశటఴశహతతు , ఎటుఴంటి గహమాలు క్హలేద. ైెకు యొకక అడుగున గల బీమ్సస దాదాు ఇయవ ై షంఴతసరహలుగహ క్రిందధ రికరహల 
నండి విడుదల ైన తూటిఆవిరి తాకడాతుక్ర గుర  ందధ. ైెకు మీద భంచ భరిము ఴయషం క్హయణంగహ తూటిఆవిరి దరవించి యన బీమ్సస తతు 
టాట య. ైెకు చిఴరిక్ర ఒక భారీ తొృ గ భంచ ఴలన ఒక శీతాక్హలు రోజున కూలితృణ యందధ. ఈ తృహో ంటులల భాఴన రియక్షణ భాదాతలన ఎఴరిక్ీ 
అగించఫడలేద. ఆరేటయుో  కరహాగహయ శూహభగిితు వహరి తయుచఽ చేసే రిక్షలలల చఽడలేద. రికరహలకు నేయుగహ యశూహమతుక దారహథ లతో 
యచమం లేకతృణ యనా, అతున శూౌకరహాలు భరిము భౌలిక షదతృహమాలన తుయవహ ంచడం యొకక తృహర భుఖాతన ఈ షంఘటన షఽచిషు ందధ. 
 

 

 

 

 

 

 

మీకు తెలుస? :  
 క్హలంతోతృహటు ఫలహ నడటం ఴలన అతున రికరహలు, శూౌకరహాలు, భౌలిక షదతృహమాల రిసథతి భరిము షభగితన రభావితం చేషు ందధ. 
 శూహధాయణ ఆరేటింగ్ రిసథతతలలల షదీయఘభుగహ నడుఫడుట, భరిము అుడుడు కలుగు ఆటంక్హలు, రికరహలన దెఫబతినడాతుక్ర 

క్హయణభఴుతతందధ, ఇదధ వ ైపలాాతుక్ర భరింత అఴక్హవం కలిగిషు ందధ. 
 అనేక తృహో ంటుో  ఇుడు వహరి తృహర యంబ తురహాణ షభమంలల ఊహ ంచిన రేటుో  భరిము రిసథతతలు ఴదద  తుచేషు నానయ. 
 క్హలంతోతృహటు ఫలహ నడటం అనేదధ షదతృహమాలు లేదా రికరహలు ఎంత ురహతనమ ైనవి అనే దాతుతో తురహద రింలేభు. అదధ ఎలా 

తుయవహ ంచఫడుతోందో భరిము ఎంత ఫాగం ఆరేట్ చేమఫడుతతందో  అనేదధ భుఖాం. క్హలభుతోతృహటు ఫలహీనడటం అనేదధ భాయున 
షఽచిషు ందధ. దీతుతు క్హరిాకుల యొకక అఴగహసన భరిము షతుశిత రిశీలన దావరహ అరికటటఴచు.  

మీరు ఏమి చేయగలరు? : 
 అతున శూౌకరహాలు భరిము శూహభగిి తురిదశట  షయక్షిత ఆరేటింగ్ రిమితతలలో  తుయవహ ంచఫడుతతందతు తురహధ రించక్ోండి. 
 రిక్హరహల ఆరేశనోలల యక్షణ రిధలు విచాలనాలన అధధక్హయులకు తువేదధంచండి. తదావరహ తుుణులు తీఴరతన గురిుంచి షరిచేముటకు వీలు 

కలుగుతతందధ.  
 మీ రోజువహరీ మంతర లేదా శూౌకరహాల తతుఖీలలల ఏవ ైనా అశూహధాయణ రిసథతతలు లేదా రికరహల క్షీణత యొకక చిశృనలు చఽడండి. 
 మీయు కరహాగహయభులల తియుగునుడు రిషయభులు గభతుంచండి. ఉదాసయణకు, లలడింగ్ రహకుో  భరిము ైెుల ఴంతెన షతృణ ర్టట లన, బఴన 

ఉకుక తురహాణం భరిము ఇతయ షదతృహమాలు. శూహదాయణ అధధక్హరిక తతుఖీలలల ఇటుఴంటివి తతృణ ఴచు. 
 మీ షఽర  వజయుక మీ రిశీలనలన లేదా ఆందోళనలన తువేదధంచండి. 

 

“కలంతో పటు బలహనిపడే పరికరలకు అద్నపు జాగరతత  అవసరం!” 

 

కలముతో పటు 
బలహినపడే పరికరలకు 
ఉదాహరణలు:    
2. Silos 

3. Separation equipment 
4. A riveted tank car 

2 3 4 
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