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Brandkranen vormeneenwezenlijkonderdeelvanhetdrinkwaternet. Veelwaterleidingbedrijven
bewakendewerkingvan brandkranendoorzeregelmatigtecontroleren.VitensOverijssel heeftde
controleprocedure verdeeld indezogehetennatteendrogecontrole.Droogwilzeggencontroleop
vindbaarheid, bereikbaarheid enaansluitbaarheid. De'natte'controle betreft decapaciteiten
ajsluitbaai heul.Insamenwerking metVitensendebrandweerinderegioIJssel-Vecht ontwikkelde
Kiwarecenteenstatistisch onderbouwdeprocedurevoordekwaliteitstoetsing van brandkranen.Me
dezemethodekanmetecurelatie]kleinevariabelesteekproef enduscengeniigcinspanning bepaal«
wordenojdebrandkranen aan degesteldenormvoldoen. VoorVitensbetekentditconcreetdathet
aautalgecoittroleeidebrandkranen met70procent kanworden verminderdzonderdatdebetrouwbaarheid 111 hetgcdiug komt.
Dedrinkwaternetten inNederland zijn
zodaniggedimensioneerd datnietalleenaan
dedrinkwaterbehoefte voorconsumentenen
industriekanwordenvoldaanmaardatook,in
gevalvancalamiteit,debrandweereenberoep
kandoenopvoldoendehoeveelhedenbluswater.Hiervoorzijn eisenopgesteld.Inoverleg
metdebrandweerheeft Vitensookeisen
gesteldaandewerkzaamheid vandebrandkranen.Omdatzeslechtszeldenworden

gebruikt,bestaathetrisicodatdebrandkranen
tijdenseenbrandtoch falen.
Vitensenhetbluswaterplatform vande
gemeentenenbrandweerinhetverzorgingsgebiedcontrolerengeregeldeengrootgedeelte
vanhettotalebestandbrandkranen opbereikbaarheidenfunctionaliteit. Hierbij isechter
nietduidelijk welkecontrolefrequentie moet
wordentoegepastenhoeveelbrandkranen

moetenwotdengecontroleerd vooreengedegenuitspraakoverdekwaliteit.Omdathet
controleren eenarbeids-enkostenintensieve
activiteit is,isaanKiwagevraagdeenstatistischemethodiek teontwikkelenwaarmee,op
basisvaneenrelatiefkleinesteekproef,eenuitspraakgedaankanwordenoverhethalenvan
eenvastgesteldenormvoordekwaliteitvande
brandkranen inhetpilotgebicd Overijssel.
Faalmechanismen
Doelvandecontroleprocedureentoetsing
isaantetonendathettotalebestand brandkranenvoldoetaaneenkwaliteitsnorm.Deze
normwordtdoorhetwaterbedrijfbepaald,in
samenspraakmetbrandweerenlokaleoverheden.Hetbestandbrandkranen voldoetals
hetaantalfalendebrandkranenonderdeze
normligt.Onderhetfalen vaneenbrandkraan
wordthet(mogelijk) falen tijdens eeninzet
vandebrandkraandoordebrandweerverstaan.Deoorzaakhiervanwordthet faalmechanismegenoemd.Hetnietfunctioneren kan
temakenhebbenmetbijvoorbeeld onderbestratingbijnieuwbouw,onvoldoendecapaciteitdooraangroei ingietijzeren leidingenof
eenafgebroken klauw.
Vierfaalmechanismen zijn teonderscheiden:
• vindbaarheid
Wanneereenbrandkraan nietopdeaangegevenplaatsofindedirecteomgevingervan
aangettoffen wotdt,kandezenatuurlijk niet
wotdengebruikt.Ditkangebeurendoorzogehetenonderbestrating,situeringonderbossagesofplantenbakken endoor verwijdering
zonderdatditdoorgegevenis.
• bereikbaarheid
Eenbrandkraan kanonbereikbaar zijn
voorgebruik,omdat hijbijvoorbeeld opeen
parkeerplaats ofafgesloten terreinstaat.
• operationeel
Hieronderwordthetfalen vantechnische
delen vandebrandkraan bedoeld, bijvoorbeeld
eenstandpijp dienietteplaatsenis,eenscheve
brandkraan,eenklauwdienietinordeisof
eennietwerkende afsluiter.
• water
Hiermeewordthetfalen vandedaadwerkelijk werkingvandebrandkraan bedoeld
doorgeenofonvoldoendecapaciteitoflekkage.
Controleprocedure
Bijhetbepalenofeenbrandkraan faalt,
moetinogenschouwgenomenwordendatde
brandweerbepaaldemankementen bijhet
blussenvaneenbrandkanverhelpen,bijvoorbeeldeenvastzittend dekseldatgeforceerd kan
worden.Hetisechterbelangrijk dattijdensde
controleallewaarnemingen wordengenoteerd.Opbasishiervankanonderscheid
gemaaktworden tussenonderhoud enacuut
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falen. Per beoordelingspunt isbepaald ofhierdoor de brandkraan in praktijk welofniet
gebruikt kan worden.Voordecontrole iseen
procedurele 'foutenboom' opgesteld, waarmee
eengecontroleerde brandkraan kan worden
ingedeeld indrie categorieën:
in orde:geen actie
Brandkraan zal falen tijdens operatie:
acuut onderhoud noodzakelijk.
Brandkraan zal niet falen, maar onderhoud iswel noodzakelijk.
Afbeelding 1 geeft een vereenvoudigde versievan degebruikte 'foutenboom' weer.
Onderscheid isgemaakt in dedoorde brandweer uitgevoerde controle op vindbaarheid,
bereikbaarheid en aansluitbaarheid én de door
het waterleidingbedrijf uitgevoerde controle
opafsluitbaarheid en capaciteit.
Het bestaande automatiseringssysteem is
op basis van de 'foutenboom' zodanig aangepast,dat de controleprocedure eenduidig kan
worden uitgevoerd.

Normering kwaliteit
Debasis vandestatistische toetsingsmethodiek isdenormering. Hierbij is onderscheid gemaakt in degebruiks-,de storings- en
de faalkans:
Degebruikskans isgedefinieerd als de
kans dat een willekeurige brandkraan per
jaar tijdens brand wordt ingezet. Deze
kans kan worden afgeleid uit de registratiegegevens van onder andere de brandweer.Voorhet pilotgebied van Vitens
Overijssel bedraagt degebruikskans 6,5
procent.
Destoringskans isdekans dat een willekeurige brandkraan, onafhankelijk van
gebruik, zal falen. Dezekans kan worden
bepaald uit de beschreven controleprocedure.
Denorm isuiteindelijk de faalkans die
gedefinieerd wordt alsdegebruikskansx
de storingskans.

Eengedegen methodiek voor het toetsen op
defecten isin deoorlogontwikkeld doorde statisticusA.Wald:deSequential Probability
RatioTest3'4'. Hij ontwikkelde een techniek
waarmee met niet voorafvastgestelde steekproefgrootte getoetst kan worden;een zogeheten sequentieel keuringschema. Sequentieel
betekent dat devolgorde waarin gecontroleerd
wordt binnen de steekproefvan belang is.In
het kort komt demethode neer op het principe
dat, na elkwillekeuriggetrokken en gecontroleerde brandkraan uit desteekproef, bepaald
wordt ofhet totale bestand aldan niet aan de
kwaliteitsnorm voldoet ofdat nog meer te controleren brandkranen nodig zijn.

Toetsingsmethodiek
Voordeontwikkeling van de statistische
controlemethodiek brandkranen 1 ' is gebruik
gemaakt van een methode uit destatische proces-en kwaliteitsbeheersing21. Uitgangspunt is
de kwalificatie van 'goed'of'fout' per onderdeel.'Fout' betekent dat een brandkraan niet
aan dekwaliteitseis voldoet en dus zal falen.
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Opbasis van deze parameters binnen het
sequentiële keuringschema kan een grafische
presentatie worden gegeven (afbeelding 2).
In afbeelding 2zijn een 'afkeur'- en een
'goedkeur'-vlakgedefinieerd. De toetsingsprocedure isalsvolgt:begonnen wordt met het
controleren vaneen willekeurige brandkraan
uit het totale bestand. Na elke brandkraan
wordt het resultaat (totaal aantal gecontroleerdebrandkranen en het aantal falende) alseen
'route' uitgezet in eengrafiek zoals afbeelding 2.Op het moment dat de'route' degrens
met het groene vlak overschrijdt, kan worden
gestopt met desteekproef Met de bepaalde
betrouwbaarheid kan dan geconcludeerd
worden dat het totale bestand voldoet aan de
norm. Overschrijdt de route degrens met het
rode vlak,dan kangeconcludeerd worden dat
destoringskans boven degestelde norm ligt.

Deze toetsingsmethodiek maakt gebruik
van twee keuringseisen:
Alsdewerkelijke foutenkans van het
bestand lager isdan degestelde norm,
moet dat met een tebepalen betrouwbaarheid worden aangetoond. Dezeeis wordt
gesteld om zekerheid rehebben overde
aantoonbaarheid van goede kwaliteit.
Alsde werkelijk foutenkans van het
bestand hoger isdan een negatieve norm,
magde kans dat deze partij toch wordt

Aft,.

Overigens wordt dewerkelijke waarde van
de storingskans met deze toetsingsmethodiek

Deopgestelde foutenboom'.
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voorbeeldgrafischeweergavesequentieelkeuringsschema

Andere toepassingen
Naast het aantonen ofperdeelgebied de
kwalireir van het bestand brandkranen voldoet
aan degestelde norm, bestaan meer toepassingsmogelijkheden van debeschreven controlemerhodiek. Ten eerstebiedt de methodiek
eengedegen basis voor her opzetten van een
acuut en een gepland onderhoudsprogramma.
Debrandkranen die tijdens decontrole procedure als falend zijn gekenmerkt, moeten acuut
in onderhoud. Maardebrandkranen die niet
alsfalend zijn gekenmerkt maar weleen
onderhoudsbehoefte hebben, kunnen worden
opgenomen in eengepland onderhoudsprogramma. Door nader onderzoek naar deze
brandkranen, locatieen faalmechanisme, kunnen systematisch faalmechanismen worden

bepaald.
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Voorbeeld van een sequentieel keurmejsschema.

nietgeschat. Erwordt alleen bepaald ofdezeal
dan niet lager isdan de norm.Juist dezevereenvoudiging zorgt ervoordat de sreekproefgrootte relatiefklein is.
Vantevoren is nier tebepalen wat de
grootte van de uiteindelijke steekproefzal zijn.
Op basis van de statistische parameters kunnen echter welschattingen worden gemaakt
van deverwachrte steekproefgroottes bij
geschatte storingskansen. Uitgaande van het
voorbeeld uit afbeelding i isde verwachrte
steekproefgrootte, bij een werkelijke storingskans van oprocent, gelijk aan r30 brandkranen
(snijpunt grenslijn 'goedkeurvlak' met horizontaleas).
Wanneer dewerkelijke storingskans
oploopt tot de normwaarde, volgt uit destatistischeachtergrond dat dit aantal oploopt tot
280brandkranen. Wanneer de werkelijke storingskans echter boven de norm uitkomt,
wordr het weergemakkelijker aan te tonen dat
het bestand niet voldoet.Alsalle brandkranen
zouden falen, zijn slechts zes brandkranen voldoende om dir aan re tonen.
Opbasis van afbeelding 2 isde statistische
verwachting dat slechts gemiddeld 300 brandkranen hoeven worden gecontroleerd voor een
statistisch zeer betrouwbare uitspraak over de
kwaliteit van het totale bestand. Dit geeft een
grote kosten- en arbeidsbesparing ten opzichte
van dezesjaarlijkse controle van alle brandkranen, terwijl aan dekwaliteit van de conclusiegeen afbreuk wordt gedaan.VoorVitens
komt het erop neer dat met dezelfde betrouwbaarheid uitspraak kan worden gedaan, terwijl

slechts 30procent van het huidige aantal hoeft
teworden gecontroleerd.

Inregelen controlemethodiek
Debeschreven statistische toetsingsmethodiek isin staat met relatiefkleine steekproefgroottes aan te ronen ofeen bestand
brandkranen voldoetaaneengestelde norm.
Desteekproefgrootte isechter onafhankelijk
van degrootte van het bestand. In theorie kan
een volledigeprovincie getoetst worden op
basisvan hetzelfde keuringsschema.

Eenandere toepassing isde controle en
toetsing van dekwaliteit en werkzaamheid van
bijvoorbeeld afsluiters. Op basis van verschillende controlepunten voor afsluiters kan een
soortgelijk 'foutenboom' worden opgesteld.
Vertaling hiervan resulteert in een identieke
statistische toetsingsmethodick als voor
brandkranen. Hiermee ishet mogelijk op
dezelfde wijze aan te tonen ofhet bestand
afsluiters (bijvoorbeeld pergebied ofzelfs per
sectie)aangestelde normen voldoen. Groot
voordeel isdat het aantal tecontroleren afsluiters relatiefklein terwijl de betrouwbaarheid
van deuitspraken zeer hoogis. tj
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Hier ligt eenduidelijke discussie tussen
het waterleidingbedrijf en de lokale overheden.
Deoprimaleprocedure voor het waterleidingbedrijfis een zogroot mogelijk bestand in één
keer toetsen.Delokaleoverheden zullen de
voorkeur geven aan het uitvoeren van deprocedure voor kleinedeelgebiedjes. Vitens Overijsselen her bluswatcrplatform hebben daarom gekozen voor het definieren van zes
deelgebieden.Dezedeelgebieden zijn zodanig
ingericht dat zeeengelijkeverdelingvanstedelijkc en landelijke gebieden bevatten en dat
het bestand brandkranen pergebied ongeveer
evengroot is,ongeveer 6.500pergebied.Voor
elkdeelgebied kanjaarlijks deconrrole procedure worden uitgevoerd en kan aangetoond
worden ofhet bepaaldegebied aldan niet aan
denorm voldoet.
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Denormen zijn vooralsnoggelijk gesteld
pergebied.Alsna verloop van tijd blijkt dat de
gebruikskansduidelijk verschilt per gebied,
dan kan in onderling overleg tussen de betrokken partijen denorm voorde storingskans
gebiedsafhankelijk worden gemaakt.
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