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Bedrijfszekerheidenintegriteit
vandrinkwatersystemen, een
elektrotechnischebenadering
IR. E.G. KLEINE, GEM CONSULTANTS, THANS PRODIS B.V.

Ook deproblemen die kunnen ontstaan door
storingen in drinkwaterinstallaties zijn aanzienlijk. Zo kan bijvoorbeeld de volksgezondheid ingevaar komen iu hetgeval dat dedruk
wegvalt en verontreinigd water in het leidingstelsel terechtkomt.

Bedrijfszekerheid
De bedrijfszekerheid van een technisch
systeem iseen eigenschap die kan wotden
gedefinieerd als: "Deeigenschapom,ondanks
jalen van delenvanhettechnischsysteem,geheelo/
gedeeltelijk correcttejimetionereu".
Hoewel deze eigenschap op verschillende
delen van de zuiveringsinstallatie van toepassing is, beperkt dit artikel zich tot de
bedrijfszekerheid van de elektrische voedings(400en 230VACalsmede 24VDC]en
besturingsinstallatie van het zuivcringsstation. Daarbij zijn vooral de uitgangspunten
die worden gehanteerd bij de opbouw van de
voeding en de besturing van belang.

IR. P.J.M. M E N S E , WZHO

Het belang van infrastructurele voorzieningen
zoab lietopenbaar vervoer, de levering van
elektriciteit,gas ende drinkwatervoorziening
wordt vooral ervaren op het moment dat deze
tijdelijk nietgoedjunctioueren.
Het ongemak kan variëren van ergernis in liet
geval van eenvertraagde trein, tot levensbedreigende situaties bij uitval van deelektriciteit in het ziekenhuis.

Bedrijfszekerheid e nintegriteit van
installaties

zekerheid van de totale installatie hiermee
nauw verband houdt.
In dit artikel gaan we in op de begrippen
bedrijfszekerheid en integriteit. Vervolgens
bespreken we de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

Het proces waarmee grondwatet wordt
gezuiverd tot drinkwater, is opgebouwduit
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DeNederlandse waterleidingbedrijven
hanteren strenge normen voor de levermgszekerheid. Daarbij wordt uitgegaan van
de aanbevelingen van de Commissie
Leveringszekerheid van deVEWIN.
Met het doel uitval van het systeemte
voorkomen worden de verschillende delen
van de installatie veelal parallel of redundant
opgebouwd.
Detechnische ontwikkelingen van de
laatste decennia zijn niet aan de drinkwaterbedrijven voorbijgegaan. In veelgevallen zijn
de installaties belangrijk inomvang toegenomen door bijvoorbeeld uitbreiding met
actief-koolfiltratie en/of onthardingsinstallatics. Daarnaast isook de besturing
aanmerkelijk complexer geworden door de
introductie van elektronica en de voortschrijdende automatisering. Hierdoor, en dan
vooral door de opbouw van de besturing, kan
de bedrijfszekerheid van de installatiein
gevaar komen.
De aanleiding voor dit artikel is een
studie die GEM Consultants in opdracht van
de NVWatermaatschappij Zuid-Holland
Oost heeft uitgevoerd naar de bedrijfszekerheid en integriteit van de elektrische
voedings- en besturingsinstaüaties van een
tweetal zuiveringsstations.
Uit destudie isgebleken dat de leverings28
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Samenvatting
DeNVWZHO (Watermaatschappij Zuid-Holland Oost) teGouda iseen onderzoek gestart naar
het functioneren devan de elektrische installaties van hun zuiveringsstations.
Aanleiding was het opttcden van een aantal storingen bij een recent gerenoveerde installatie
en de constatering achterafdat het beherend personeel onvoldoende werd gealarmeerd.
Op gestructureerde wijze zijn de functies van de elektrische installaties getoetst, waarbij
onderscheid isgemaakt tussen bedrijfszekerheid en integriteit. Het onderzoek isgestart met
een uitgebreide analyse van de installaties op basis van documentenstudie en gesprekken met
de beheerders. Dezeanalyse isgevolgd door het opstellen van test-protocol, waarin ook voorspellingen van het gedrag van de installaties zijn vastgelegd. Vervolgens zijn de installaties
uitgebreid getest en kon een vergelijking worden gemaakt tussen het voorspelde en het
werkelijke gedrag.
Gebleken isdat door het onderzoek aan de elektrische installaties de bedrijfszekerheid en
integriteit van degehele installatie kan worden getoetst, het inzicht van de beheerdersin
de installaties enorm isverhoogd en de beschikbare 'as built' documentatie diepgaandis
gecontroleerd opjuistheid en toegankelijkheid.
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installatie wordt m veel gevallen bereikt door
het plaatsen van noodstroomaggregaten waarmee de energievoorziening bij uitval van het
openbare net wordt veiliggesteld. Redundant
opgestelde verdcehnrichtingen komen in de
praktijk niet ofnauwelijks voor.

elektrische verdeelmrichriiy

processrap 1

processtap2
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Parallelle opzet
Een parallelle opzet wordt bereikt door het
systeem tesplitsen in kleinere eenheden.
Bij de besturing van een processtap betekent
dit bijvoorbeeld dat deze wordt verdeeld over
meerdere PLC's.Daarbij wordt ervan uitgegaan dat dedesbetreffende processtap is
opgebouwd uit meerdere elementen (zoals
filters, reactoren e.d.).In deze configuratie, die
in afbeelding 3schematisch is weergegeven,
wordt bereikt dat bij uitval van een van de
PLC'sde productie weliswaar wordt gehalveerd
maar niet volledig wegvalt.
Zo zal ook het splitsen van de verdeelinnchting m twee parallel geschakelde
'straten' er toe leiden dat de bedrijfszekerheid
van het totale systeem wordt verhoogd.

A/b. 2.

opeenvolgende stappen. Bijvoorbeeld de
winning, filtratie, desinfectie, ontharding of
distributie. Iedere processtap heeft een elektrische voeding en een voor de bewuste
processtap specifieke besturing nodig volgens
afbeelding 1.
AEenopzet, zoals die in de praktijk vaak wordt
aangetroffen is weergegeven in afbeelding 2.
De voeding van de hele processtraat wordt
betrokken uit één elektrische verdeelinrichting en per processtap isde besturing
geconcentreerd in bijvoorbeeld een PLC-of
relaisbcsturing.
Een dergelijke opzet isvanuit overwegingen van bedrijfszekerheid echter minder
gewenst. Een storing in de besturing zal
namelijk in dit geval leiden tot uitval van de
bewuste processtap en daarmee resulteren in
uitval van het hele proces.Afhankelijk van de
aanwezigheid van buffers in het proces zal de
distributie dan nog gedurende een beperkte
tijd kunnen worden gewaarborgd.
Hetzelfde geldt voor deelektrische voeding.
Gehele ofgedeeltelijke uitval van de verdcelinnchtmg kan leiden tot uitval van de hele
straat.

Redundantie
Redundantie kan worden bereikt door een
onafhankelijke back-up voorziening aan te
brengen. Zo kan bijvoorbeeld bij uitval van
de PLCde besturing tijdelijk worden overgenomen door een aanwezige - minder fraaie relaisbcsturing, die inkomt alsde druk in het
distributienet een bepaalde waarde onderschrijdt. De lage druk isdaarbij het signaal
waarmee wordt vastgesteld dat de PLCniet
naar behoren functioneert.
Redundantie van de elektrische voedings-

In de hier genoemde voorbeelden is
uiteraard sprake van een geïdealiseerd model
van de zuiveringsinstallatie. Zozullen in de
praktijk vaak koppelingen tussen de verschillende srraten aanwezig zijn. Daarmee iser
geen sprake meer van een puur stratenconcept
en wordt het moeilijker de besturing op te
delen.
Tenslotte merken we nog op dat vaak kosten nog moeite worden gespaard als het gaat
om de bedrijfszekerheid op werktuigbouwkundig, procestechnisch of civieltechnisch
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Door het elektrische voedings- en
besturingssysteem op een andere wijze op te
bouwen kan een grotere bedrijfszekerheid
worden bereikt. Daartoe zijn in principe twee
mogelijkheden aanwezig. Het parallel en het
redundant uitvoeren van de systemen. Beide
mogelijkheden zullen hier kort worden
behandeld.
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gebied. Het is dan ook verrassend om soms te
moeten constateren dat vanuit kostenoverwegingenjuist de besturing op een enkelvoudige wijze is uitgevoerd.
Integriteit
De integriteit van een technisch systeem
kan als volgt worden omschreven: "Deeigenschapombinnen een bepaalde tijd degebruikerte
waarschuwendat hettechnischsysteemmetmeer
correctJunctioneert".
Bij de invulling van deze eigenschap speelt
vooral het besturingssysteem een belangrijke
rol.Immers, de proecsgrootheden en de
bcdnjfstocstand van de verschillende onderdelen worden door het besturingssysteem
continu bewaakt. Bij het vaststellen van
afwijkingen ten opzichte van ingestelde referentiewaatden zal het systeem de gebruiker
waarschuwen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van zwaailichten, claxons en zo nodig telefonische storingsmeldingen (semafoon).
Bij de integriteit van het systeem is niet
alleen van belang dat het systeem aangeeft dat
er een storing is,maat ook de medewctker ter
plaatse zogoed mogelijk op de hoogte stelt
waar deze storing zich in het systeem bevindt.
Daarbij wordt vooral gedoeld op de informatie
die wordt gegeven bij storingslampen, op
beeldschermen en storingsprinters.
Een eventueel met de bestuting gekoppeld
signaleringssysteem moet de ware aard van de
storing aangeven zonder dat dezedoor eventuele vervolgstoringcn wordt ondergesneeuwd. Het wegvallen van de voedingsspanning van de digitale ingangen van een
PLCkan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat
een grote hoeveelheid 'apparaatstoringen'
optreedt. Dit zijn echter zogeheten vervolgstoringen omdat deze opkomen door de
oorspronkelijke storing.

Het onderzoek
Deaanleiding voor het onderzoek zoals
dat door GEMConsultants in opdracht van

WZHO is uitgevoerd, vormde een aantal
storingen dar zich in een relatief kotte tijd
vootdeed.In de periode daaraan voorafgaand
was dedesbetreffende zuiveringsinstallatie
belangrijk uitgebreid en gemoderniseerd.
Aanvankelijk ishet onderzoek uitgevoerd op
één zuiveringsstation. Omdat daarbij echter

Speciale aandacht moet worden besteed aan de integriteit van liet besturingssysteem zelf.
Dit kan worden toegelicht met een voorbeeld uit de praktijk
In een installatie, waat onder normale omstandigheden storingen worden doorgemeld via een
semafoonsysteem, schakelt ten gevolge van overbelasting een installaticautomaat, behorende
tot het besturingssysteem uit. Het primaire gevolg hiervan is dat een deel van de besturing
wegvalt. Secundair gevolg isde uitval van een volledige processtap.Alsuiteindelijk resultaat
valt degehele zuiveringsinstallatie stil.
Onder normale omstandigheden zou een dergelijke storing viahet semafoonsysteem worden
gemeld. Door uitval van de installatieautomaat in het besturingssysteem kan echter de
telefonische storingsmeldcr niet worden aangestuurd. Om die reden wordt de storing dan
ook veel te laat opgemetkt. Dtukverlies en besmetting van het distributienet kunnen hiervan
het gevolg zijn.
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zeer veelzaken aan het licht kwamen is vervolgens besloten om alle installaties op een
dergelijke gestructureerde wijze te ondetzoeken. Daarbij wordt de prioriteit gegeven
aan de nieuwe installaties.
Analyse
Het ondetzock isgestatt met een analyse
van de volledige installatie aan de hand van:
deelektrotechnische documentatie;
de P&ID's (Piping and Insttumentation
Diagrams);
het functioneel ontwerp van de besturing;
gesprekken met de installaticbcheetders.
Met behulp van de op deze wijze verkregen informatie werd voor iedere elekttische
beveiliging zoals installatieautomatcn, glaszekeringen c.d.een voorspelling gedaan van
degevolgen die het aanspreken van dedesbetreffende beveiliging zou hebben. Hierin
werd onderscheid gemaakt tussen procesgevolgen en alarmeringsgcvolgen. Deze zijn
vervolgens steeds vastgelegd volgens een
standaard testprotocol.
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Deanalyse van de proccsgcvolgengafeen
beeld van wat degevolgen zouden zijn bij aanspreken van de beveiliging voor het proces.
Niet alleen werd gekeken naar het primaire
gevolg (bijvoorbeeld de uitval van een aandrijving) maar ook de daaruit voortvloeiende
vervolgstoringen werden systematisch in
beeld gebracht. Uit deze analyse bleek derhalve
de bedrijfszekerheid van de hele installatie.
Daarnaast werden voorspellingen gedaan
van de alarmen die bij uitval van het bewuste
onderdeel op basis van de beschikbare informatie zouden moeten optreden. Ook hier werd
weer onderscheid gemaakt tussen primaire en
vcrvolgalarmen. Een belangrijk facet daarbij
was het bepalen ofeen storing daadwerkelijk
viade semafoon zou worden doorgemeld.
Uit deze analyse bleek derhalve het vermogen
van de installatie om een optredende fout
adequaat tedetecteren en werd de integriteit
van de installatie vastgesteld.
Toetsing
Volgend op de analyse werden de voorspellingen getoetst op de installatie door het
uitvoeren van een serie rests aan de hand van
het tijdens deanalyse opgestelde testprotocol.
Het uitvoeren van deze tests was een
essentieel onderdeel van het onderzoek.
Door het daadwerkelijk forceren van bepaalde
storingen werden bepaalde 'eigenaardigheden'
van de installatie aangetoond, discrepanties
mer de documentatie blootgelegd en de
bekendheid van het personeel met de installatiegetoetst. Stuk voor stuk werden de
elektrische beveiligingen uitgeschakeld.
Vervolgens werden de voorspellingen geverifieerd. Een aanral ïnsrallaticdclcn was dermate
belangrijk voor decontinuïteit van de drink-

watervoorziening dat deze tests alleen
's nachts en met speciale voorzorgen konden
worden uitgevoerd.
Evaluatie
Na het uitvoeren van de tests zijn de
resultaten geëvalueerd en zijn aanbevelingen
gedaan om de installarie opzijn zwakke
punren reverbeteren. Dezeresultaten en aanbevelingen zijn door WZHO onder andere
aangewend voor onderhandelingen met aannemers voor aanpassing van de installatie
onder de noggeldende garantie. Daarnaast
vormen de testresultaten een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen van een gestandaardiseerd Programma van Eisen voor de uitvoering
van toekomstige elektrotechnische en
besturingstechnische projecten.

Resultaten van het onderzoek
Door het analyseren van het elektrische
voedings- en bestunngssysreem is gebleken
dat de bedrijfszekerheid en integriteit van de
geheleinstallatie kan worden gecontroleerd.
Het bewust laten uitvallen van een gedeelte
van de elektrische voeding simuleert in feite
het uitvallen van een bepaald proecsonderdeel
ofbepaalde processtap. Hieruit blijken niet
alleen de primaire gevolgen van storingen in
deelektrische voedings- en bcstutingsinstallatie maar ook de secundaire gevolgen
van deze sroringen, die worden veroorzaakt
door technische vetgrendelingen in de
installatie.
Ten tweede isdoor her uitvoeren van de
analyse,degesprekken die hebben plaatsgevonden en het uitvoeren van de tests het
inzicht in de werking van de installatie bij het
bedienend personeel sterk vergroot. Het testprotocol isdaarbij zodanig van opzet dat het
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ook in de toekomst kan worden gebruikt voor
opleiding van nieuw personeel en voor onderhoud van parate kennis bij de beheerders van
de installatie (jaarlijks terugkerende testprocedure).Het op peil houden van deze
kennis isdirect van invloed op de bedrijfszekerheid, door degrote invloed die het
menselijk handelen bij dergelijke installaties
nu eenmaal met zich mee brengt.
Ten derde kan deconclusie worden
getrokken dat met de hier toegepaste methodiek (eerst voorspellen en dan verifiëren) de
beschikbare 'as built' documentatie beproefd
wordt opjuistheid en toegankelijkheid. Juiste
informatie isvan vitaal belang ingeval van
alarmsituaties. Fouten dieop dat moment pas
naar voren komen kunnen een bedreiging
vormen voor de bedrijfszekerheid. Tijdens de
tests konden onvolkomenheden in de documentatie worden vastgesteld en tijdig worden
verholpen.

Conclusie
Een storingsanalyse van de elektrische
voedings- en besturingsinstallatie verschaft
inzicht in deeigenschappen bedrijfszekerheid
en inregriteit van een drinkwatersysteem.
Hoewel destoringsanalysc zich richt op
genoemde mstallaticdclcn kan worden aangenomen dat het verworven inzicht niet
beperkr zal blijven tot alleen de elektrische
voedings- en besturingsinstallatie. Door
proces- en alarmcnngsgevolgen zorgvuldig in
kaart te brengen en vervolgens te toetsen aan
de werkelijkheid, wordr inzicht verkregen in
de werking van degehele installatie.
Het opstellen van een herbruikbaar testprotocol maakt het daarbij mogelijk om het
petsoneelgericht op te leiden en de kennis
en ervaring van het personeel op peil te
houden, f
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APPROACH'

The dtinking water company NVWZHO (Watermaatschappij Zuid-Holland Oost) has started
a study on the behaviour oftheir electrical installations.This was induced byaseries of faulrs
at arecently renovared installation and the conclusion aftetwards that the operational people
had been alarmed insufficiently.
All functions ofthe electrical installations were examined in astrucrured way,wherea
distinction between functions involving reliability and functions concerning integrity were
made.This study commenced with an extensive analysis ofthe installation through
investigation ofas built documentation and discussions with operators.This analysis was
followed bywriting atest-protocol, in which also the behaviour ofthe installation is
predicted. Then, the installation was thoroughly tested and acomparison between predicted
and real behaviour could be made.
It appeared that with this study on the behaviour ofthe electrical installation the reliability
and integrity ofthe whole installation could beexamined.Also,the insight ofoperators was
increased enormously and rheavailable as built documentation could bechecked thouroughly
on correctness and accessibility.
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