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Deopstartvaneen
rioolwaterzuiverings
installatie
Bijhetbouwenvaneen nieuweofherwijzigen vaneen bestaanderioohvaterzuivcringsmstallatic
wordteenaamalfasendoorlopen: dehaalbaarheidsstudie,desysteemkeuze,hetvoorontwerp, het
dcjtnitieveontwerp,hetbestekendebouw(constructie)metdecivieleoplevering.Veelalwordenvooraldelaatstefasenuitgevoerddooreenadviesbureauenaannemers.Voordeproccstechuischeonderdelen komtmenvervolgensineenstadium terechtdatgerypeerdwordtdooreenogenschijnlijkgrijs
gebied tusseneindeconstructieendaadwerkelijk operationeelzijnvandevolledigeinstallatie.Het
gaat hierominstallatiecontrole, inbedrijfstelling enopstartenvande nieuweprocesinstallaticonderdelenvandeinstallatie.DezeJasewordtoverhetalgemeen uitgevoerddoordeopdrachtgeverzelf.
Waaropdienttewordengeletenwelkeorganisatiestructuur kanwordengebruiktomdeovergang
naardeuiteindelijke bedrijfsvoering zogoedmogelijk telatenverlopen?
Deopstart vaneenrwzikanookworden
onderverdeeldineenaantal fasen.Nade
(om)bouwvandezuiveringsinstallatiedienencontrolestenaanzienvandeconstructie
tewordenuitgevoerd endienen gestelde
ontwerpeisen en/of-grenzen voor apparatuur endevolledigeinstallatieteworden
gecontroleerd.Omditterealiserenkande
opstarr ineendrietal fasen worden onderscheiden,dieperinstallatieonderdeel kunnen worden uitgevoerd:deinstallatiecontrole,deinbedrijfstelling enhetopstarten.

Installatiecontrole
Gedurendedeafronding vandeconstructievaneeninstallatieonderdeelwordtaangevangenmethetcontrolerenvanallecomponentenvanhetinstallatieonderdeel.Gedurendedezefasewordencontroleseninspecties
uitgevoerdenvoorbereidingengetroffen om
merdeinbedrijfstellingtestarren.
Tijdens deinstallatiecontrolevindende
volgendespecifieke werkzaamheden plaats:
afpersen/druktesten/lekdichtheidtesten;
controleopjuiste installatie vanleidingwerk,afsluiters, kleppen, meetinstrumenten;
controlevanjuiste aansluitingopdraaiendeapparatuur;
statisch testenvaninstrumenten (onder
anderetenbehoevevancalibratie);
controlevanelektrischebekabelingen
testenvanelektrischecircuits;
functionele controlevanregelelementen,waarbij regelkleppenoverhunvolledigeslagdienen tewordengetest;
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motoren, indien noodzakelijk losgekoppeld,testen,metnamededraairichting.
Ingevalvanaansturingdoor frequentieomvormers dient hierspecialeaandacht
aantewordengeschonken;
controlevanjuiste installatie vanoverloopsystemen,bypassesen afblaasveiligheden;
controlevanveiligheidsapparatuur zoals
nood-enoogdouches,ademhalingsapparatuur en brandblusapparatuur;
controle aardingen;
verwijderen vansreigers,gereedschapen
afval;
reinigenenspoelenvan leidingwerk;
afsluiten vanvatenendergelijke met
pakkingen.
Vooreenaantal onderdelenvaneen
rioolwaterzuiveringsinstallatie zalnade
installatiecontrole de civiele/mechanische
afname ofopleveringplaatsvinden. Hierbij
valt tedenken aanontvangwerken, opvoergemalen,voor-ennabezinktanks,anaërobe
enbeluchtingstanksenindikkers.
Omdeinstallatiecontrole soepeltelaten
verlopenishetnoodzakelijk voorafeenplanningoptestellen.Tevensdienendelaatste
revisies,leiding-enelektrische schema's
voorhanden tezijn endienen deleveranciershandleidingen vandeverschillende
mechanischeenelektrischeapparatuuren
instrumentatie beschikbaartezijn.Verderis
hetnoodzakelijk opeencontrolelijstde
gecontroleerde componenten en onderdelen

afretekenen.Afwijkingen vandeinstallatie
tenopzichtevan constructietekeningen dienentewordenvermeldopeen restpuntenlijst.

Inbedrijfstelling
Zodradeinsrallatiecontrole vaneen
onderdeel isafgerond, kanworden begonnenmetinbedrijfstelling vanhet betreffendeonderdeel.
Klaarmeesters(operators)krijgen ophet
werktrainingen ombekendteraken
metdeinstallatieonderdelen (specifieke
regelingen);
Mediawordeninhetsysteemgebracht
om,voorzovermogelijk,onder koude
conditiestestenuittekunnen voeren;
Mechanisch apparatuur wordtvoorde
eerstemaalaangekoppeld gestart;
Ineersteinstantieworden debieten
(doorstromingen),voorzover mogelijk,
inkoudetoestand getest;
Metzoveelmogelijk apparatuur worden
bedrijfstesten uitgevoerd (bijvoorbeeld
capaciteitstesten vanpompen,OCmetingen en/ofgarantiemetingenvan
beluchtingselementen).
Voordeinbedrijfstelling vaneeninstallatieonderdeeldienteenaantal werkzaamhedentezijn voltooid:
Deinstallatiecontrole vanhetinstallatieonderdeel is afgerond;
Dehandleidingen bedrijfsvoeringzijn
beschikbaar;
Eenhandleidingeneenplanningvoor
deinbedrijfstelling zijn opgesteld;
Waarnodigzijn nieuwe leidingen
gespoeld;
Pompenencompressorenzijnaanmotorengekoppeld;
Alleoverloopsystemen,bypassesen
afblaasveiligheden zijn aangesloten.
Ookhiergeldtdathetnoodzakelijk isop
eencontrolelijst degecontroleerdecomponentenenonderdelen aftetekenen. Afwijkingendienenteworden vermeldopeen
restpuntenlijst.

Opstarten
Nahetafronden vande inbedrijfstelling
vaneeninstallatieonderdeel kanditonderdeelovergaanindeopstartfase.Tijdensdeze
fasewordtdeinstallatie,metdedaadwerkelijkemedia,indiebedrijfscondities gebrachr
waarvoordeinstallatieisontworpenen
begintdenormalebedrijfsvoering. Gedurendedeopstartvaneeninstallatieonderdeel
wordenverschillendeapparaten uitgebreid

Overdracht
Bijdeoverdrachtworden verantwoordelijkheid voorbedrijfsvoering, onderhoud,beveiligingenveiligheidovergedragen vaneen
projectteam naardebedrijfsvoering, waarbij
tevensalleprojectdocumentatie wordtovergedragen.Deoverdrachtkanplaatsvinden
zodradeformele opstartfase isafgerond en
duidelijke afspraken zijngemaaktoverresterendepunten.Normaliter wordendezedoor
hetprojectteam verderopgelost.
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Organisatie
Voorafgaand aande installatiecontrole
wordteenopstartcoördinator aangesteld.
Dezevormtsamenmeteenvertegenwoordigervanbedrijfsvoering eneen coördinator
namensadviesbureau / aannemer een
opsrartpanel.Ditpaneldientzorgtedragen
vooreengoedverloopvan installatiecontrole,inbedrijfstelling enopstart.

getest.Hierkanbijvoorbeeld wordengedacht
aandrogestofgehalten vanslibuitontwateringsapparatuur.Hetisechtermogelijkdat
inbedrijfstelling vanbepaalde componenten
ofinstallatieonderdelen uitgevoerddient te
wordenonderbedrijfscondities. Hierdoor kan
eengebiedontsraanwaarin het onduidelijk
lijkt inwelkefase(inbedrijfstelling ofopstarren)eeninstallatieonderdeelzichbevindt.
Doorvoorafeengedegenplanningoptezettenwordtditvoorkomenenwordrhetoverzichtbehouden.
Alvorensmetdeopstart vaneen installatieonderdeelaantevangendient aandevolgendepunten tezijn voldaan:
Installatiecontrole-en(voorzovermogelijk)inbedrijfstellingspunten zijn afgerond;
Waarnodigzijnvloeistoffen engassen
uit installatieonderdelen afgelaten;
Waarnodigzijn installatieonderdelen
onder inertgasatmosfeer gebracht.
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Afbeelding 1geeft aanhoedeorganisatiestructuur vaneenvolledigopstartteam er
uir kanzien.Deopstartcoördinator, dienormaliter afkomstig isuitofdeeluitmaakt van
hetprojectteam vandeopdrachtgever
bespreektgedurendedeverschillende fasen
problemen,voortgangenplanning metde
vertegenwoordiger bedrijfsvoering ende
coördinator adviesbureau / aannemer. Zij
zorgenvervolgens vooraansturing vande
overigedisciplines.Deopstartcoördinator
koppelteventueleproblemen terugnaarde
projectdisciplines opdrachtgever. Gedurende
deinbedrijfstelling vindtdagelijks overleg
plaats.Gedurendedeoverigerweefasen kan
dit inprincipeminder frequent zijn.Aangeziendeverschillende fasen voor verschillende installatieonderdelen niet tegelijkertijd
plaatsvinden zalheterinde prakrijk echrer
opneer komendatgedurendedevolledige
driefasen dagelijks overlegplaatsvindt.
Gedurendededriefasenzaldesamensrellingvanhervolledigeopstartteam wijzigenenzullen tijdsbesteding doorverschillendedisciplines veranderen.
Bijkleineoptestarren insrallatieszalde
vertegenwoordiger bedrijfsvoering, senior
klaarmeester enklaarmeesters dooréénpersoonkunnen worden ingevuld.Bijmiddelgroteinstallaties zullenditdriepersonen
zijn.Bijgroteinstallaties kunnenzelfs meerderesenior klaarmeesters betrokken zijn.

Automatisering
Vaakwordt procesautomatisering vande
zuiveringsinstallatie alsapartproject uitgevoerdenalszodanigooklosgezien vande
opsrarr.Alvorensechtereen
installatie(onderdeel) optestarten ishet
noodzakelijkdatdeapplicatieappararuur is
gecontroleerd enfunctioneerr volgensde
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Alleprojectfasen(inclusiefdetestsvoorde
computerapparatuur),vanafhaalbaarheidsstudietotenmetdeoverdrachtvande
installatievanhetprojectteamnaarde
a/delingbedrijfsvoering.

gesreldeeisen.Hiervoorstaandezogeheten
FactoryAcceptanceTestenSiteAcceptance
Testterbeschikking.Deeersrewordtover
hetalgemeen bijdeleverancier uitgevoerd
metbehulpvaneensimulatiesysteem,de
tweedeopdeinstallatiezelf Gedurendede
opstarr wordr her procesautomatiseringssysteemgedurendeeenaangesloten, vooraf
vastgestelde periode,nogeens geconrroleerd.

Training
Omeennieuweofomgebouwde installatiegoed ingebruik tekunnen nemenente
bedienenishetnoodzakelijk klaarmeesters
enoverigpersoneel teinstrueren entetrainen.Herkanwenselijkzijn omhet simulatiesysteemdatvoordeFactoryAcceprance
Testwordtgeschreven uit tebreiden toteen
trainingspakket. Ditpakket kandanvoor
trainingtussenbeidetestsworden gebruikt.
Indiendit tevergaat,kanmet behulpvan
een'off-line'-systeem aandehandvande
verschillendebeeldschermafbeeldingen van
hetbesturingssyteem eentraining worden
gegeven.Indien eenvergelijkbare insrallatie
beschikbaar is,kandezegebruikt worden
ompersoneelervaringoptelaten doen.
Verdervindrgedurende installatiecontroleeninbedrijfsrelling vrijwel automatischtrainingvanwerknemers (zowelklaarmeestersalsonderhoudspersoneel) ophet
werkplaats.Deinsteekvoorde trainingen
moetzijn darbijaanvangvanopstarten de
veranrwoordelijke medewerkers voldoende
opdehoogtezijn ombedienings-enonderhoudsgerelateerde problemen opte kunnen
lossen,f"
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