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1. ALGEMEEN 

Deze Corus Standaard is bedoeld als aanvulling op Corus Standaard 
S1 93 00 01 en geeft eisen weer die worden gesteld aan zuurstofinstallaties die niet in 
Corus Standaard S1 93 00 01 worden genoemd. 
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2. DICHTHEID VAN SYSTEMEN 

Pakkingen mogen maximaal een lekkage vertonen van 0,02 mg/s.m ("technisch dicht") en 
moeten voldoen aan kwaliteitsniveau 3. Zie Technische Richtlijn 
R1 74 04 07, "Bestelomschrijving afsluiterorganen" (in voorbereiding). 
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3. AFSLUITERS 

Afsluiters moeten voldoen aan DIN 3230, Leckrate 1, voor wat betreft de afdichting tussen 
zitting en afdichtingslichaam. 
De bedienbaarheid van afsluiters moet voldoen aan de eisen van de ARBO wet (in het 
bijzonder aan "Inspectiemethoden arbeidsomstandigheden", maart 1998, hoofdstuk 8, 
uitgeverij Kerkebosch). 
Het materiaal van afsluiters moeten 10% rek voor breuk kunnen opbrengen. 
Afsluiters moeten voldoen aan kwaliteitsniveau 3. 
Zie Technische Richtlijn R1 74 04 07. 
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4. ONTWERP VAN ZUURSTOFSYSTEMEN 

4.1. Algemeen 

Een zuurstofsysteem moet worden ontworpen voor druktrap PN 40. Dit geldt voor alle 
componenten. 
 
Alle materialen moeten zijn voorzien van de certificaten 3.1.B. of 3.1.C volgens EN 
10204. De keuze wordt gemaakt door de verantwoordelijke ontwerper. 
 
Alle gegoten appendages moeten radiografisch worden onderzocht. Te onderzoeken: de 
nek van de flenzen en de overgang zitting/huis. Het onderzoek moet worden uitgevoerd 
volgens de procedure RT 97005 (procedure tussen Corus Staal en de RTD) bij een volgens 
EN 45001 gecertificeerd bedrijf. Reparatie door middel van lassen is niet toegestaan. 
 
Blok-, scheidings- of veiligheidsafsluiters, alsmede filters moeten zoveel mogelijk worden 
vermeden. 

4.2. Flensverbindingen 

Flensverbindingen moeten voldoen aan Technische Richtlijnen R1 74 EA 03 (in 
voorbereiding) en R1 74 EC 01. 

4.3. T stukken en Y stukken 

T stukken en Y stukken worden per toepassing gedefinieerd door de verantwoordelijke 
ontwerper. 

4.4. Slangen en koppelingen 

Slangen en koppelingen dienen te voldoen aan Technische Richtlijn R1 73 01 31 (in 
voorbereiding). Voor het assembleren van slangen moet worden voldaan aan Corus 
Standaard S1 93 81 04. 

4.5. Filters 

Het gebruik van filters moet worden vermeden, indien mogelijk. Indien toepassing 
onvermijdelijk is (dit ter beoordeling van de verantwoordelijke ontwerper) moeten zij 
voldoen aan Technische Richtlijn R1 74 04 06. 
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4.6. Aansluitblokken voor zuurstof 

Aansluitblokken voor zuurstof dienen te voldoen aan Technische Richtlijn 
R1 76 01 44. 

4.7. Afsluiterstations 

Afsluiterstations dienen te worden ontworpen, rekening houdend met brandwerendheid, 
vermijden van gesloten ruimte (putten), afscherming bediening en afblazen. 

4.8. Maatregelen tegen problemen van elektromagnetische aard 

Kathodische bescherming mag niet worden toegepast. 
 
Bij kruisingen met vermogenskabels moet een afscherming worden toegepast met pertinax 
plaat. 
 
Ter vermijding van potentiaalverschillen moeten flensverbindingen elektrisch 
doorverbonden worden. De uitvoering moet worden afgestemd met de verantwoordelijke 
ontwerper. 

4.9. Conservering 

Er moet een uitwendige corrosiebescherming worden toegepast met een hoge mechanische 
sterkte bijv. ondergronds: gesinterd polytheen; bovengronds: roestvast staal volgens AISI 
316 L (materiaalnr. 1.4404) of conservering volgens Technische Richtlijn R3 10 56 01. 
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5. RISICO BEHEERSING 

5.1. Beperking aantal componenten 

Potentiële gevarenbronnen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het gaat hierbij om 
filters, afsluiters met gereduceerde doorlaat en dergelijke. Inbouw van dergelijke 
appendages behoeft toestemming van de verantwoordelijke ontwerper. 

5.2. Controle reinheid 

Na doorblazen van een systeem, zoals beschreven in Corus Standaard 
S1 93 00 01, moet de reinheid van het systeem worden gecontroleerd. Als meetmethode 
moet worden toegepast het tellen van inslagen op een gepolijst koperplaatje bij een 
gassnelheid van 25 m/s. Maximaal aantal inslagen: op een plaatje van 25 cm2 mogen 
maximaal 10 inslagen per 10 minuten worden geteld. Bij afwijkende grootte van het 
plaatje moet een evenredig aantal inslagen worden genomen. 

5.3. Veiligheidszone/verkleinen van de kans op lekkages 

Indien potentiële gevarenbronnen niet kunnen worden vermeden, moeten veiligheidszones 
en/of afschermingen in het ontwerp worden ingebouwd. Hiermee wordt een zogeheten 
reductie van het risico nagestreefd voor faalkans beperkende maatregelen (zie NEN 3650). 

5.4. Afblazen 

De uitvoering en situering van afblazen moeten altijd worden afgestemd met de 
verantwoordelijke bedrijfsvoerder. 
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6. INSTALLATIES VOOR HOOGOVENWIND- 
 VERRIJKINGEN 

6.1. De plaats van de zuurstofinjectie 

De zuurstof dient in de wind te worden geïnjecteerd na de windmachines en vóór de 
windverhitters. 

6.2. Maximale verrijking, homogeniteit van het mengsel en het materiaal 
 van de windleiding 

De aanwezigheid in de windleidingen van sporen olie, vet, vuil en roest is niet uit te 
sluiten. Om deze reden wordt verrijking van de wind tot een totaal zuurstofpercentage van 
meer dan 41 vol. % zuurstof niet toegestaan, tenzij speciale maatregelen worden getroffen 
ten aanzien van het materiaal van de windleiding, de reinheid van de wind en het 
windsysteem of beide. 
 
Verrijking boven 41 vol. % zuurstof vereist speciale aandacht. Vanwege het specifieke 
karakter van de windverrijkingssystemen is deze Corus Standaard niet van toepassing voor 
verrijkingen boven 41 vol. % zuurstof. 
 
In alle gevallen dient te worden voorkomen dat zuivere of onvolledige gemengde 
zuurstof/windmengsels in aanraking komen met de wand van de leiding of met obstakels 
zoals afsluiters en kleppen. Hiertoe moet de best mogelijke menginstallatie worden 
toegepast. 

6.3. Beveiliging van de installatie 

Om te voorkomen dat zuurstof in de windleiding kan lekken of dat wind in het 
zuurstofsysteem kan komen moet de zuurstofvoorziening zijn voorzien van een op afstand 
bedienbaar gasslot met tussenontluchting. 
De afsluiting dient in werking te treden als: 

− de beschikbare zuurstofdruk lager is dan de werkdruk 
− de verhouding zuurstof/wind een bepaalde toegestane waarde overschrijdt 
− zich andere uit het oogpunt van veiligheid ongewenste situaties voordoen. 

 
De zuurstoftoevoer dient vanuit het desbetreffende hoogovenstuurhuis en vanuit de 
desbetreffende windmachinehal te kunnen worden afgesloten. 
 
Het zuurstofpercentage in de wind dient continu bewaakt te worden met een 
zuurstofanalysemeting. De meting dient voorzien te zijn van een maximaalalarm en zo 
nodig van een maximaalbeveiliging. 
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7. INSTALLATIES VOOR ZUURSTOFTOEVOER NAAR 
 CONVERTERS 

7.1. Beveiliging van de installatie 

De zuurstoftoevoer naar de converter dient, per lans, door middel van een snelafsluiter snel 
te kunnen worden gestopt. 
Deze snelafsluiter dient bij voorkeur stroomafwaarts van de regelklep te worden 
aangebracht. 
 
De snelafsluiter mag pas worden geopend als de regelklep gesloten is. 
Indien meer lansen per converter aanwezig zijn dienen dusdanige voorzieningen te worden 
aangebracht dat alleen met de in bedrijf zijnde lans kan worden geblazen. 
 
De snelafsluiter dient automatisch te sluiten bij: 

− het hijsen van de lans 
− het optreden van snelheden hoger dan in Corus Standaard S1 93 00 01 worden 

toegestaan in het toevoersysteem tot aan de nozzle 
− slangbreuk 
− andere uit het oogpunt van veiligheid vereiste situaties. 

 
In al deze gevallen dient een terugmelding plaats te vinden van het in de gesloten stand 
komen van de klep, alsmede een alarmering bij niet sluiten. 
 
Het gelijktijdig in werking zijn van een hoofdregelstraat en een eventuele 
opstookregelstraat moet onmogelijk worden gemaakt. 
 
In het converterbedieninghuis dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om de snelafsluiters 
in de totale zuurstoftoevoer naar het fabrieksnet af te sluiten en het net drukvrij te maken. 
 
De snelafsluiter dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze sluit bij het wegvallen van het 
stuurmedium. 
 
Het binnendringen van zuurstof in leidingnetten voor andere media en het binnendringen 
van andere media in zuurstofsystemen moet worden voorkomen. 
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8. VERWIJZINGEN 

In deze Corus Standaard wordt verwezen naar 
 
Corus Standaards 

S1 93 00 01 
S1 93 81 04 

 
Technische Richtlijnen 

R1 74 04 07 
R1 74 EA 03 
R1 74 EC 01 
R1 74 04 06 
R1 76 01 44 
R3 10 56 01 

 
DIN 3230 
 
NEN 3650 
 
AISI 1.4401 
 
ARBO wet ("Inspectiemethoden arbeidsomstandigheden, maart 1998") 
 
EN 

10204 
45001 

 
RT 97005 
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9. VERKLARING 

Versie 1.2: 
Logo gewijzigd 
 
Versie 1.3: 
Par 6.2 vol % zuurstof gewijzigd van 35% naar 41%. 
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