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TOEPASSING VAN N I E U W E ANALYSETECHNIEK

eisentenaanzienvandebiet(Q),druk (H) en
kwalireir (K), afgekort QHK.

Drinkwaterlevering
Flevolandvoorde
toekomstveiliggesteld

Hetvoorzieningsgebied vanHydronFlevoland beschikt doorzijngeografische liggingnietoverkoppelingen met naburige
waterleidingbedrijven. Hierdoor issteunleveringdoorcollega-bedrijven nier mogelijk
enzijn derhalvedeprestatie-eisen bij een
calamiteit voordewinstations vanHydron
Flevoland relatiefstreng.Alszicheencalamireitvoordoetopéénvande winstations
moeten degevolgen totmaximaalde helft
vanhetbetreffende winstations beperkr blijvenenzaldeweggevallencapacireitdoorde
resterendewinstations moeten worden
opgevangen.DeCPEsrelrinderegelandere
eisendandeeisendiegelden voordereguliere bedrijfsvoering.

Omtekunnenblijven voldoenaan deeisenvan derichtlijn van VEWINinzakeleveringszekerheid
gaat HydronFlevolanddekomendevierjaarhaarwinstationsenpompstationsop enkelepunten
aanpassen. Indetoekomstkanvolledigeuitvalvanéénvan dewinstationsbijHydronFlevolandniet
meerwordenopgevangendoorde resterendewinstationsen pompstations.Daarom wilhetwaterleidingbedrijfdefinterne) bedrijfszekerheid vandewinstationsnaderinbeeldbrengeneneventueel
verbeteren.SamenmetRoyalHaskomngonderzochtHydron deconsequentiesbijuitvalvanonderdelenvanhetpompstation.Hiervoorbrachtenzemogelijkecalamiteitenvoorafinbeeld,waarna het
ejfecrop hetuitgaandedebiet,druken kwaliteitwerdbepaald.Meteen risicoanalysetechniek
(FMEA)zijn depotentiëleproblemcngerangschiktnaarprioriteit.FMEAiseengestructureerde
methodiek,waarmeemogelijkeproblemen van productieinstallaties tenaanzienvan bedrijfszekerheid'debieten druk)en kwaliteitvoorkomenkunnenworden.
HydronFlevoland heeft drie winstations:Fledite(2000rrU/uur),Harderbroek
(nu 1600 nu/uur, oplopend naar2000mï/uur
in2016)enBremerberg (1400 m3/uur). Een
deelvanhetdrinkwaterwordtdirect vanuit
dewinstations naarhetdistributienet
gepompt.Hetovergrotedeelvanhetdrinkwater wordtechternaar ontvangende
pompstations nabijAlmereenLelystad
getransporteerd.
Omdeleveringszekerheid vanhettransportsysteem tevergroten ishettransportleidingnet inhetverledenreedsalseenringsysreemuitgevoerd.InFlevolandneemther
drinkwaterverbruik gestaagtoedoorde
groeivanmetnameAlmere.Optermijnzal
decapaciteitvanhet transportleidingstelsel
endehuidige rransportpompen niet langer
voldoendezijn omdeleveringszekerheidte
kunnen waarborgen.Daarom heeft Hydron
Flevoland besloten binnendriejaar eenpakketaanmaatregelen doortevoeren,zoalshet
vervangen vandetransportpompen opde
driewinstations (groterehoeveelheideneen
hogeredruk)enhettegelijk verbeterenvan
deinternebedrijfszekerheid vandeze
winstations.
Omderisico'svoorde leveringszekerheidgedurendedemodificatie vande
winstations tebeperken,voertHydronde
aanpassingeninfasesuir.Hetwaterleidingbedrijfbegintmetwinstation Harderbroek.
DaarnaasrgaatHydronnaaraanleidingvan
eeneerderuitgevoerdeanalysedeplc-besturingvandewinstations volledigvervangen
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enbedrijfszeker uitvoeren.Omeengoed
beeldtekrijgen vanderesterende maarregelen,noodzakelijk omdegevolgen vaneen
internecalamiteit tebeperken totmaximaal
dehelft vandewinning,zuiveringentransporr-/distributiecapaciteit vaneenwinstarion,iseenrisicoanalyseuitgevoerdvoor
winsrarion Harderbroek.
Hetdoelvandezerisicoanalysewasdie
onderdelen vandeinstallatievaneen
winstation tevindendiebij falen leidentot
hetniet halen vandebedrijfszekerheidsnormofcalamiteitprestatie-eisen (indit
geval50%restcapaciteit),vervolgensdekans
ophetfalen tebepalenentotslotdeonderkendeproblemen terangschikken naarprioriteit.

Prestatie-eisen
Winstation Harderbroek kan ruwweg
voorgesteld wordenalseenblokschema
waarbijgrondwater opgewerktwordttot
drinkwarer.Deprestatie-eisen bijeencalamireitophetpompstation (CPE) geldentot
bijdeuitgaandepersleidingen vanher
pompstation.DezeCPE iseenpakketvan

Het blokschemavoorwaterwinstationHarderbroek.
I Faaige&eurtems

Winstation
Harderbroek

Q (debiet)
H (drat)
K (kwaliteit)

Inderisicoanalysezijn allerlei mogelijke
ongelukken meegenomen,zoalsbrand,
wateroverlast,menselijk falenenwatervervuiling.Externeinvloedsfacroren zoalsblikseminslag,weersomstandigheden (extreme
regenval,warmre/koude)enuirvalvande
energievoorzieningkunnen eveneensleiden
totuitvalvanproductiemiddelen.Zehebben
gemeendatzemeerhetkaraktervaneen
calamiteit hebben(uitvalvanmeerdereproductieonderdelen) danvaneensroring (bijvoorbeelduitvalvaneenpomp).Rampen zijn
buiten beschouwinggelaten.Voorafisin
overleggedefinieerd wareencalamiteitc.q.
ramp is.Ookstoringenzijn buiten beschouwinggelaten.Verondersteld wordtdatstoringenbinnen 24uurwordenopgelost.Storingendieleiden rotcalamiteiten zijn echter
welinderisico-analyse meegenomen.
Opbasisvanproces-eninstrumentendiagramséndegoedekennisvandeinstallatiesbijdemedewerkers vanHydronFlevolandzijn demogelijke ongelukken doorhen
individueel 'gescoord'opkans,effect ennondetectie.Bijeeneersteanalysevanderesultaten bleekdat 60procenr vandecirca50
mogelijke ongelukken redelijk eensluidend
doordeverschillendedeelnemerswas
genoemd.

Resultaten
Eengrootdeelvandebenoemde faalkansenindeverschillende onderdelen vanhet
winstation vielindecategorielaagtotmediumrisico.Hetwinstation Harderbroekis
namelijk alinmeerderestraten opgebouwd
endeinvloedvaneenevenruelecalamiteitin
deprocesinstallatie isbeperkt.Degrootste
risico'slopendewinningen snelfütratie
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vanwege mogelijke bacteriè'lebesmetting
doormenselijk handelen.Hiervoormoetde
oplossingmet nameindeaanscherping van
dewerkprocedures wordengezocht.Deelektrischevoedingvanalleprocesapparatuur
(pompen,ventilatoren) vindtechter plaats
vanuitéénenergieruimre enisdaarmeerelatiefkwetsbaar. Debekabelingvanuitde
energieruimte naardeverschillendeequipement zitvaakineenenkelvoudigekabel-
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Mogelijkerisico'sbijeenpompstation.

baan.Voordeenergievoorzieningzijn derhalveookdemeestefaalkansen indecategoriesubstantiële risico's benoemd.

Conclusies
Opbasisvanderisicoanalysekunnen in
het algemeen devolgendeconclusies worden
getrokken:
• Hogerisico'stenaanzienvandeleveringszekerheid diezouden leiden tot

Eisenaanhet waterwinstation Harderbroek
reguliere prestatie-eisen
calamiteitprestatie-eisen
Q_20oomï/uur(in2016)
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minimaal 1000mï/uur(50%)
45mWK
Waterleidingbesluit

FMEA-analyse
FMEA(FailureModeEffectAnalysis)iseenbekendeanalysetechniekinmetnamedeautomobiel-,ruimtevaart-enprocesindustrie.Daarwordtdetechniektoegepastomrisico'svansystemen,productenenprocessennadertekwantificeren. MeteenFMEAwordtiederfalen,deoorzaakendemogelijkegevolgenbenoemd.Alsietsverkeerdegaat,wordtgetoetstofaande
prestatie-eisenvanhetwinstation nogvoldaanwordt.Bijdeprobleemgevallenwordthetrisiconiveaubepaald.Ditbestaatuitdekansopuitval,heteffect opdeproductieenmogelijkheid
totdetecterenvoordatdecalamiteitzaloptreden,uitgedrukt ineenrisicoprioriteitsgetal.De
risicofactoren wordeninonderlingesessiesvastgesteld enhebbeneenpragmatisch karakter;de
factoren hebbengeenabsolutewaarde,maargevenindicatievanheteffect vandefaalgebeurtenisopdeprestatie-eisen.Eenmajeure buisbreukheeft bijvoorbeeld eenenormeffect; dekans
datditgebeurtisuiterstkleinendemogelijkheid totdetecteren voorafisrelatiefgroot.Kansx
effect xnon-detectiezallaagzijn,waardoordezefaalgebeurtenis laagopderanglijst vanknelpuntenzalkomen.Daarentegenkaneenoverbelastingineenenkelvoudiguitgevoerdeelektriciteitskastmogelijktotkortsluitingen/ofbrand leiden,waardoorhetgehelewinstation uitvalt.Aandeprestatie-eisenkannietmeervoldaanworden.Dekansislaagtotsubstantieel,het
effect zeergrootenmoeilijk tedetecteren.Hietdoorzaldezefaalgebeurtenis relatiefhoogopde
prioriteitenlijst eindigenenalseersteaangepaktmoetenworden.
Descheidingvanurgente(hogescore)ennieturgentefaalgebeurtenisen (lagescore)heeftals
voordeeldatallereerstdeprobleemgevallen wordenaangepakt.Discussiesoverminder urgente
faalgebeurtenissen blijven toteenminimum beperkt.Hierdoorontstaateenwerkbareensnellemethodeomdebelangrijkste risico'stenaanzienvandebedrijfszekerheid vaneeninstallatie
bovenwatertekrijgen enmaatregelen te treffen.

onmiddelijke aanpassingen vande
installatie,zijn niet aangetroffen;
• Deprocesinstallatie isoverhet algemeen
goedgesepareerd enredundant uitgevoerd.Beperktemaatregelen kunnen
wordengenomen omdeinstallatievolledigleveringszeker restellen;
• Redundantie enmodulaireopbouwvan
deelektrische installatie isonvoldoende;
eencalamiteit dieleidt totdeuitvalvan
het winstation iseensubstantieel risico.
Debenodigdeaanpassingen aandeelektrischeinstallatiezullen daarom nader
inbeeldmoeten worden gebracht;
• Deenergievoorziening iseen kwetsbaar
onderdeelvandeinstallatie.Eensubstantieel risicoisdeuitvalvande trafo's
alsgevolgvanbrand,waarbij ookdevoedingvanuiteen noodstroomaggregaat
onderbroken kanwordenenhetvolledigewinstation gedurende langererermijn uit kanvallen.
FMEAblijkt eengoedbruikbare techniektezijn, waarbij mogelijke risico'smet
betrekking totdebedrijfszekerheid vanproductieinstallaties relatiefsnelinbeeld kunnenworden gebracht.

Andere toepassingen
FMEAiseenpreventieveactiviteit waarmeeopvoorhand wordtgekeken naarmogelijkerisico'svaneen drinkwaterproductieproces.Risicoanalysesineen
drinkwaterproductieproces kunnen tevens
wordenaangewend voorprioriteringvan
correctiefonderhoud enstoringen,voorverbeteringvandebeschikbaarheid en
betrouwbaarheid van productieinstallaties
envoordeevaluarieenbepalingvankritischeelementen ineenontwerp. *[
ing. D. Hes,
HydronAdvies en Diensten
ing.A.van Duyvenvoorde,
Royal Haskoning
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