Bitep BY-RWS + Sigmacover

Sigmacover TCP Glassflake

TCP Coating (kfl.)

(kfl.)

Jaar

Jotamastic (kfl.)

II

Deelgebied
26
27
28
29

183 vo

183 vo

30

183 vo

10 I

31

101

32
550 u

33

36

550 u

3 i
183 vo

183 vo

183 vo

35

300 u

3 i

101

34

550 u

300 u

17 u

17 u

300 u

10 I

10 i

37
38
1.900

39
183 vo

40

V

1.900v

1.300v

1.300v

183 vo

183 vo

183 vo

183 vo

41
3 i

42
43

17 u

44
183 vo

45
46
47

13 i

13 i

10 I

48
49
50

1.900 v

1.300

V

550 u

300 u

600 v

500 u

300 u

Tabel 11.5
n = nieuwbouw
vo = vast onderhoud
i = inspectie
u = upgrade
v = vervanging
? = nog onbekend

11.3 Instandhoudingsplannen
De instandhoudingsplannen zijn per individuele schuif opgesteld. De plannen
vormen weliswaar een integraal onderdeel van dit rapport, maar zijn gezien de
omvang, apart bijgevoegd. De in de plannen genoemde kosten wijken in het
algemeen af van de bedragen, zoals deze zijn opgenomen in de
optimalisatiemodellering. Dit heeft alles te maken met de keuze tot gebruik van
gemiddelde kosten voor de schuiven. In de instandhoudingsplannen zijn de
reele kosten opgenomen, die daadwerkelijk voor die type schuif gelden.
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12 Samenvatting

1. De conservering van de schuiven in de Oosterscheldekering (OSK) dient ter
bescherming van de hierin opgenomen staalconstructie. Bij het nalaten van
enige vorm van onderhoud gaat op termijn de functie Veiligheid een rol
spelen, als gevolg van aantasting van de voornoemde constructie door
corrosie. Omdat falen van de conservering echter niet direct leidt tot
functieverlies ten aanzien van Veiligheid en omdat er relatief hoge
onderhoudskosten mee zijn gemoeid, is het verantwoord alleen op de
randvoorwaarde Economic te beoordelen. Hierbij is de normering van de
faalgrens zodanig gesteld, dat de functie Veiligheid niet in gevaar zal
komen. Daarnaast wordt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de
gestelde eisen van de functie Ecologie en Waterkwaliteit voldaan.
2. De belangrijkste eis die aan de randvoorwaarde Economic voor de OSK
wordt gesteld: het optimaliseren van de onderhouds- en vervangingskosten.
Hierbij moet aan de gestelde eisen voor de functies: Veiligheid, Ecologie en
Waterkwaliteit en Bereikbaarheid worden voldaan. In relatie tot de
conservering betekent dit het optimaliseren van het onderhoud met een
minimalisering van de benodigde kosten, waarbij binnen de gestelde
onderhouds- en milieunormering dient te worden gebleven.
3. De faalgrens ten aanzien van totale vervanging van een
conserveringssysteem is gesteld, volgens Referentiedocument:
"Conservering op staal" (versie 2.0, d.d. maart 2000, doc.nr.
00004.KUBOS.D), indien er sprake is van het herstel van 20 % of meer van
het betreffende oppervlak. Daarnaast is er sprake van versneld herstel van
conservering indien:
• Er aantasting van de conservering, en daarmede ook van het
ondergelegen staal, plaatsvindt ter hoogte van zogenaamde
kritische punten (belastingconcentraties) van een constructie. Als
kritische punten worden o.a. verstaan: lassen, klinknagel- en
boutverbindingen.
• Er bepaalde geconcentreerde vormen van corrosie ontstaan, zoals
put- en spleetcorrosie.
De milieunormering bij onderhoud is gebaseerd op de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WVO), maar wordt in dit document verder niet
behandeld.
4. Inspecties ten aanzien van het bepalen van de kwaliteit van de conservering
vinden plaats op basis van de normering zoals genoemd in het
Referentiedocument: "Conservering op staal" (versie 2.0, d.d. maart 2000,
doc.nr. 00004.KUBOS.D).
5. Er worden 2 soorten onderhoud onderscheiden:
• variabel onderhoud:
• upgrade (hierbij worden lokale beschadigingen bijgeplekt
en wordt de gehele conservering voorzien van een nieuwe
toplaag);
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algehele vervanging (hierbij wordt de conservering
integraal verwijderd en wordt een nieuw systeem
aangebracht);
vast onderhoud:
• hierbij vindt om de 5 jaar onderhoud plaats aan de
conservering van de kritische punten
(belastingconcentraties) van de te beschermen constructie.

Al het onderhoud wordt uitgevoerd in combinatie met een inspectie. Bij vast
onderhoud vindt dit tijdens het onderhoud plaats en bij variabel onderhoud
binnen een jaar na de gebeurtenis (een z.g. O-inspectie). Daarnaast wordt, 2
jaar voorafgaand aan variabel onderhoud, een Gericht Technische Inspectie
(GTI) uitgevoerd.
6. Als onderhoudsstrategie is gekozen voor ToestandsAfhankelijk Onderhoud
(TAO). Hierbij wordt uitgegaan van onderhoud op basis van
inspectieresultaten. Naast TAO is er echter toch gekozen voor een vorm van
vast onderhoud om bepaalde risico's ten aanzien van de functie Veiligheid
te minimaliseren of in het geheel te vermijden. Zie punt 5.
Bij het minimaliseren van de onderhoudsinspanning (en daarmee de kosten)
is gebruik gemaakt van het Levensduurverlengend Onderhoudsintervalmodel (LVO-model), versie 2.0 (d.d. juni 1999) van Bouwdienst
Rijkswaterstaat. Dit model heeft getracht de onderhoudsbehoefte
systematisch in beeld te brengen. Hierbij is er vanuit gegaan dat:
• herstel van een conservering tot driemaal toe kan plaats vinden;
• bij een upgrade driekwart van de in de voorgaande fase opgetreden
degradatie (of veroudering) kan worden gedecimeerd;
• bij vervanging van een conserveringssysteem, de conditie van het
nieuwe systeem wederom 100 % bedraagt.
7. Afname van de dikte van het staal wordt niet toegestaan. De enige vorm
van "consumptie van de sterkte” die toelaatbaar wordt geacht, is als gevolg
van het straalproces, tijdens onderhoud of vervanging van de conservering.
8. De belangrijkste parameters van het LVO-model zijn:
• de verouderingskromme, deze wordt door middel van een functie
opgesteld (voornamelijk gebaseerd op aanname's);
• datgene genoemd in punt 6.
Te verwachten punten als onderhoudskosten blijken bij nadere beschouwing
slechts een geringe invloed op de uitkomsten van het model te hebben.
Resultaten modelmatige optimalisatie onderhoud: als strategic wordt voor
alle schuiven TAO aangehouden (zie punt 6). De hiervoor benodigde
activiteiten hebben geleid tot het volgende onderhoudsoverzicht:
• Bitep BY-RWS + Sigmacover TCP Coating
• deelgebied I :
• upgrade
: 1 * 18 jaar
• vervanging : 1 * 50 jaar
• deelgebied II :
• upgrade
: 1 * 18 jaar
• vervanging : 1 * 50 jaar
• deelgebied III:
• upgrade
: 1 * 22 jaar
• vervanging : 1 * 89 jaar
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Sigmacover TCP Glassflake
• deelgebied I :
® upgrade
• vervanging
• deelgebied II :
• upgrade
• vervanging
• deelgebied III:
• upgrade
• vervanging

: 1 * 11 jaar
: 1 * 39 jaar
: 1 * 11 jaar
: 1 * 39 jaar
: 1 * 18 jaar
: 1 * 50 jaar

Jotamastic
•

•

•

deelgebied I :
• upgrade
• vervanging
deelgebied II :
• upgrade
• vervanging
deelgebied III:
• upgrade
• vervanging

: 1 * 11 jaar
: 1 * 39 jaar
: 1 * 11 jaar
: 1 * 39 jaar
: 1 * 18 jaar
: 1 * 50 jaar

Het bedrag aan vast onderhoud is gesteld op kfl. 36,60 op jaarbasis. Dit bedrag
is echter nog onderwerp van studie. Vast onderhoud wordt uitgevoerd met een
interval van 5 jaar en betreft het lokaal conserveren van de spanningsgevoelige
onderdelen van de schuiven.
Het resultaat is voornamelijk gebaseerd op zekere aannames maar dient
desondanks met de nodige terughoudendheid te worden beoordeeld.
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Bijlagen
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Bijlage A, grafiek degradatieproces
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DDLACE A

Verv/acht degradatievcrloop Jotainaslic/TCP Cla5sf7ai;e (deelgebied i $n II)

J

1996

2C(M

20C6

2011

2016

2021

2026

2031

2036

2041

2046
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Bijlage Br grafiek degradatieproces
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BIJiAGE 8

Varv^Acht degradatiev^rloop Bitep BY-RWS 4 TCP <deelgebicd I c-n ra> (tn Jotamgstic/TCP Glassflake (deeigebied III)

coridltfe t%)

Verwacht vcroudGrings^ &n condltlevGrloop

ujd O^fenJ

ditep

198S

1991

(2S6

iooi

2006

2011

20f6

2021

2026

Jota

1996

IC01

20C4

2011

2016

2001

2026

2031

2036

-

2031

2036

2011

2CM6
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Bijlage C, grafiek degradatieproces
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Vcrwaditdo^ratia^eveNoop Bitep BY-RWS + TCP (deelg^biec# iJI)

BIJLAGE

conditi* [%]

vcrwacht vcroudormgs- cn condittovcrfoop

II d flaren

159S

199(5

2001

1005

2011

2CH5

2021

2015

20i1

20?6

c
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Bijlage D, schematische weergave berekening LVOmodel
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Itjjdstip waarop de verwachte conditie gelijk is aan faalniveau
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1 Stappenplan

1.1

Algemeen

Het stappenplan is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
Het stappenplan vormt de leidraad van het proces van totstandkoming van dit
project. De volgorde van de hoofdstukken in dit rapport is conform de volgorde
van de stappen in het stappenplan.
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2 Bepaling kritieke onderdelen vanuit ontwerp

2.1 Algemeen
De faalkansenboom vanuit het ontwerp is weergegeven in het hoofdrapport en
wordt daarin verder behandeld.
De resultaten betreffende de keuze van kritieke onderdelen worden behandeld
in hoofdstuk 4.
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3 Opstellen risicomatrices

3.1

Algemeen

Er zijn risicomatrices opgesteld voor de functies:
• Waterkering;
• Ecologie en Waterkwaliteit en
• Bereikbaarheid (zowel voor weg- als voor waterverkeer).
Het doel van de risicomatrices is om een selectiemiddel te vervaardigen,
waardoor de mogelijkheid ontstaat om belangrijke en minder belangrijke
onderdelen binnen een beheerobject, van elkaarte kunnen onderscheiden.
Dit gebeurt op basis van belangrijkheid van een onderdeel in relatie tot het
vervullen van de eisen voortkomend uit een van de voornoemde functies.
De risicomatrices zijn weergegeven in het hoofdrapport en worden daarin
verder behandeld.
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4 Vaststellen kritieke onderdelen

4.1

Algemeen

Om een onderhoudsoptimalisatieproces voor een beheerobject werkbaar te
houden, is het belangrijk zich te concentreren op een aantal onderdelen van bet
kunstwerk. Het gaat hierbij om de onderdelen die een wezenlijke bijdrage
leveren aan de vervulling van een of meerdere functies, die aan het kunstwerk
zijn toebedeeld. Uitval en/of onderhoud aan deze onderdelen leidt direct, in
meer of mindere mate, tot functieverlies. Daarom ligt bij het onderhoud van
een kunstwerk het zwaartepunt, en daarmee ook de financiele middelen, bij
deze onderdelen. Dit soort onderdelen worden kritieke onderdelen genoemd.
Het vaststellen van de kritieke onderdelen voor de discipline elektrotechniek
heeft plaatsgevonden op basis van de faalkansenboom vanuit het ontwerp
(aangevuld met financiele criteria). Hierin zijn een aantal gebeurtenissen
schematisch beschreven, waardoor het mogelijk is geworden functieverlies te
koppelen aan het uitvallen (of falen) en/of onderhoud aan bepaalde
onderdelen.
4.2

Gebeurtenissenboom

De faalkansenboom is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
4.3

Bepalen kritieke onderdelen

Op basis van de gebeurtenissenboom en financiele criteria is in overleg met de
beheerder bepaald welke onderdelen als kritiek worden ervaren c.q. voor welke
onderdelen het zinvol is een onderhoudsoptimalisatie uit te voeren. Deze
onderdelen worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
N.B.
Voor de Roompotsluis zijn geen kritieke onderdelen benoemd (als
gevolg van de financiele criteria).
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5 Opstellen FMECA's

5.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten

De FMECA’s zijn uitgewerkt op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde en
vastgestelde kritieke onderdelen.
De schematische indeling betreffende de vorm van de toegepaste tabellen is
afgeleid van een model zoals dit door NRG wordt gehanteerd.
5.2
5.2.1

Schuifbewegingsinstallatie
Decompositie

Met hoofdonderdeel Schuifbewegingsinstallatie bestaat uit:
• motoren groot/klein;
• hydrauliek sturen/bewaken;
• schuifhoogtemeting.
Omdat al deze onderdelen in de elektrotechnische installatie met elkaar
verweven zijn, is de berekening van de faalkans op basis van de in de
schuifbeweging aanwezige onderdelen met invloed op de faalkans gemaakt.
5.3
5.3.1

Besturing (LCC excl. PLC)
Decompositie

Het hoofdonderdeel Besturing (LCC excl. PLC) bestaat uit:
• LCC
• besturing (ex PLC)
Per pijler bestaat de LCC en besturing hoofdzakelijk uit de (drievoudige) PLC.
Alleen de onderdelen voeding en thermostaat komen in aanmerking voor
faalkansanalyse. De PLC zijn in de verdere berekeningen niet opgenomen, daar
het vaststond dat deze binnen korte tijd vervangen zulien gaan worden.
5.4
5.4.1

Noodsluitsysteem
Decompositie

Het hoofdonderdeel Noodsluitsysteem bestaat uit:
• Veiligsluitenlijnen
• Noodsluitsysteem
Omdat het Noodsluitsysteem-automaat (PLC/PC) een dezer jaren wordt
vervangen, is het niet meegenomen in de faalkansberekening. Wei is de
signaalverdeling met de Veiligsluitenlijnen in de berekening opgenomen.
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5.5 Middenspanning
5.5.1

Decompositie

Het hoofdonderdeel Middenspanning bestaat uit:
• Hoofdverdeling
• Motorbediende schakelaars Kering (19 stuks)
• Handmatig bediende schakelaar Kering (34 stuks)
• Schakelaars Topshuis-Netvoeding (3 stuks)
• Schakelaars Topshuis-Dieselgeneratoren (10 stuks)
• Schakelaars Topshuis-Ringvoeding (4 stuks)
• Laagspanningsinstallatie Kering (17 stuks)
• Middenspanningskabels
• Transformatoren.
Van de Middenspanningskabels is geen faalkansanalyse gemaakt omdat deze
gemonitoord worden. De transformatoren vallen tevens buiten de
faalkansanalyse daar de levensduur groter dan 50 jaar worden geacht te zijn.
De hoofdverdeling is opgenomen in de "Schakelaars Net- en Ringvoeding).
5.6 FMECA-bladen

Zie de navolgende bladzijden.

-

*
•>

3*
61

a.

*

a

3

>•

£3

Lokaal bedieningspaneel
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Besturingssysteem

Systeem
Deelsysteem

LCC

Onderdeel

Voeding

Functie

Voeding van de LCC (PLC + besturing)

Gevolg: V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

s
Oorzaak

Afwijking functie

Huidige inspanningen

FM

Effecten

RM

Voorkomen optreden van
afwijking

Systeemniveau

Lokaal

Beperken gevolgen optreden
afwijking

Periodieke controie

Reparatie 220 Vac

Alternatieve in:ispanningen

Geen 220 V voeding in
elektrocontainer

LCC functioneert tijdelijk
op accu

Een schuif gestoord

Defecte regelaar
220V/24Vdc

LCC functioneert tijdelijk
op accu

Een schuif gestoord

Periodieke controie

Vervanging

Geen 24 Vdc-voeding

Defecte 24 Vdc-batterij en
smeltveiligheden

Spanning 24 Vdc
ontbreekt

Een schuif gestoord

Periodieke controie

Vervanging

Geen

Geen 24 Vdc-voeding

Kortsluiting in 24 Vdc-rail

Spanning 24 Vdc
ontbreekt

Een schuif gestoord

Periodieke controie

Reparatie 24 Vdc-rail

Geen

Geen 24 Vdc-voeding

Kortsluiting in afnamegroep en smeltveiligheden
functioneren niet

Spanning 24 Vdc
ontbreekt

Een schuif gestoord

Periodieke controie

Reparatie afnamegroep

Isoleren afnamegroep

Spanning te laag

Zie ref 2

Spanning te hoog

Zie ref 2

Vier willekeurige schuiven
zijn gestoord

Vier willkeurige schuiven
zijn gestoord

Periodieke controie

Reparatie

Geen

Twee naast elkaar liggende
schuiven vallen uit

Twee naast elkaar liggende
schuiven vallen uit

Periodieke controie

Reparatie

Geen

Drie naast elkaar liggende
schuiven vallen uit

Drie naast elkaar liggende
schuiven vallen uit

Periodieke controie

Reparatie

Geen

Geen 24 Vdc-voeding

Geen 24 Vdc-voeding

Vier naast elkaar liggen
schuiven vallen uit
GWSKWfe

2

Defecte.voedi

HHPf
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faalkans
per uur

faalkans reference
per vraag

Benaming OV&NH002

Faalkansen van onderdelen

Eenheid

Schakelaar
Smeltveiligheden
Bekabeling
Gelijkspanningsregelaar

per stuk
per stuk
per kilometer
per stuk

5.7E-07
5.0E-07
1.2E-07
7.8E-06

3.0E-05 B-2/4
1.0E-05 B-3/6
B-2/15
B-1/10/11

Schakelaar (hand)
Smeltveiligheid
Kabel in goot
Gelijkrichter + Gestab. voeding 24 Vdc

Accubatterij
Rail
Kortlsluiting in afname-groep

per stuk
per stuk
per jaar

1.9E-06
4.5E-08
6.0E-09

6.6E-03 B-1/1
B-2/2

Accubatterij
Rail
neem waarde van 50 meter kabel

2
26

Aantal vragen per jaar
Aantal testen per jaar

Mogelijke tout in:

faalkans
per uur

bedrijfsur fk/jr (uren) faalkans
en per
[/deel]
per vraag
jaar
8760
8760

fk/jr (vraag) verborgen
[/deel]
'ja' = 1/2
'nee's 1

5.3E-05

1,0

4.4E-03

1,0

Kabel van IS naar container (50 m)
Smeltveiligheden voeding
Schakelaar defect

6.0E-09
5.0E-07

2 Geen 24 Vdc-voeding

Defecte 24 Vdc-regelaar

7.8E-06

3 Geen 24 Vdc-voeding

Defecte accu
Smeltveiligheden voeding

1.9E-06
5.0E-07

8760
8760

1.7E-02
4.4E-03

1 Voeding ontbreekt

vragen
per jaar

3,05-05

Totale kans op ontbreken van 220 Vac

7
7,55-05
verwaarloosbaar -I

aantal

faalkans
per jaar
5,3E-05
4,4E-03

0,5

3,8E-06
4,4E-03

6.8E-02

6.8E-02
6.6E-03

7
3,35-03
verwaarloosbaar -I

1,0
1,0

1,8E-02
8,8E-03
1r6E-04

Totale kans op wegvallen 24V-dc ten gevolge van falen accu
4 Geen 24 Vdc-voeding

Kortsluiting in 24 Vdc-rail

4.5E-08

8760

3.9E-04

1,0

3,9E-04

5 Geen 24 Vdc-voeding

Kortsluiting in afname-groep
smeltveiligheden functioneren niet

6.0E-09
5,0E-07

8760
8760

5.3E-05
4.4E-03

1,0

5.3E-05
4,4E-03
2,3E-07

1,0

totale kans
Totale kans wegvallen voeding bij kortsluiting in een afnamegroep van de 24V-dc rail
Kans op falen van schuif bij echte sluiting
8 Faalkans voor vier schuiven die niet zijn
gesloten.
9
10
11

Faalkansen ten behoeve van SAO

Kans dat tegelijkertijd 4 willekeurige
schuiven falen bij echte sluiting
Kans dat een bepaalde schuif niet sluit
Kans dat 2 naast elkaar liggend
schuiven falen
Kans dat 3 naast elkaar liggende
schuiven falen
Kans dat 4 naast elkaar liggende
schuiven falen bij echte sluiting

24 Vdc-voeding (unit)
24 Vdc-voeding (accu)
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totaal 9 groepen

7.3E-02 Kansen ref 1 t/m 5 opgeteld
2.9E-05 onafhankelijk
7.3E-02 eerste schuif
8.8E-05 faalkans van twee schuiven * 1/61
1,1E-07 faalkans van drie schuiven * 1/61 * 1/60
1.3E-10 faalkans van vier schuiven * 1/61 * 1/60

6.8E-02
1.6E-04

1/59

2,1E-06

Systeem

Besturingssysteem

■ Deelsysteem
Onderdeel

Functie

-

• ■

LCC
Verwaming+Thermostaat
Op temperatuur houden van LCC
RM

Ms

. ■
/: ■
Afwijking functie

Temperatuur te laag

Gevolg: V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

Effecten

Oorzaak
Defecte thermostaat,
verwarmingselement of

Lokaal

EM

Systeemniveau

Huidige inspanningen

Voorkomen optreden van

Beperken gevolgen optreden

afwijking

afwijking

. ■

,

:V- ■J v /, ■

^

■

t Afternatieve inspanningen

Geen

Geen

Periodieke controle

Vervanging

Geen

Geen

Geen

Periodieke controle

Vervanging

Geen

smeltveiligehden

Temperatuur te hoog

Defecte thermostaat

£>ef§cte schakelaarj
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Geen eff

1

Faalkansen van onderdelen

Eenheid

Thermostaat
Smeltveiligheden
Verwarmingselement
Verwarmen
Bedrijfsuren

per stuk
per stuk
per stuk
perjaar
per jaar

Mogelijke fout in:

1 Temperatuur te laag

faalkans
per uur
3,0E-07
5,0E-07
0.0E+00
730
4380

faalkans
per uur

faalkans referentie Renaming OV&NH002
per vraag
3,0E-07 B-2/9
1,0E-05 B-3/6

bedrijfsur fk/jr
en per
(uren)
jaar
[/deel]

Thermische beveiliging
Smeltveiligheid
Geen gegevens bekend
half jaar maal 4 keer per dag
half jaar

faalkans
per vraag

vragen
perjaar

fk/jr (vraag) verborgen
[/deel]
'ja' = 1/2
'nee'= 1

Defecte thermostaat
Verwarmingselement
Smeltveiligheden

3.0E-07
0.0E+00
5,0E-07

4380
4380
4380

1.3E-03
0,0E+00
2.2E-03

3.0E-07

730

1,IE-04

0,5
0,5

1,0E-05

730

3.7E-03

1,0

Defecte thermostaat

3,0E-07

4380

1,3E-03

3,0E-07

730

1,IE-04

0,5

Totaal kans op temperatuur te laag
2 Temperatuur te hoog

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december2000

aantal

faalkans
perjaar

7,1E-04
0,0E+00
1.2E-02
1,2E-02
7,1E-04
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Systeem

Middenspanning

Deelsysteem

Middenspanningsinstallatie

Onderdeel

MS-schakelaars Kering (motor-bediend)
[17 x A01]
Beveiligen onderliggende installatie tegen kortsluiting en overbelasting

Functie

RM

Afwijking functie

Gevolg: V2x3 - Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

Effecten

Oorzaak

Lokaal

FM

Huidige inspanningen

Voorkomen optreden van

Beperken gevolgen optreden

afwijking

afwijking

Systeemniveau

Schakelt niet af bij

Defecte schakelaar, doch

Drie tot vijf naast elkaar

Drie tot vijf schuifgaten

4 jaarlijks klein onder-houd, Reparatie schakelaar

kortsluiting

smeltveiligheden treden

gelegen schuiven zijn

laten te veel water door +

8 jaarlijks groot onderhoud,

in working

(tijdelijk) niet bedienbaar

Bodemerosie

half jaarlijkse test zie

Alternatieve inspanningen
Handmatig isoleren, laagspanning doorkoppelen

onderhoudsdocument

Defecte schakelaar +

Middenspanning valt in

Ca. 1/4 SVK buiten

smeltveiligheden falen,

gehele tak uit

gebruik

idem

Reparatie schakelaar +

Handmatig isoleren, laagspanning doorkoppelen

smeltveiligheden

beveiliging schakelaar
schakelt ringvoeding af
Defecte schakelaar +

Installatiedeel kan

Drie tot vijf schuiven zijn

smeltveiligheden falen,

verbranden

door verbranding e-

kortsluiting te klein voor

Defecte schakelaar

overbelasting

Defecte schakelaar

4-

smeltveiligheden falen

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, ms-ring sluiten en
laagspanning doorkoppelen

installatie langdurig niet

afschakelen ringvoeding
Schakelt niet af bij

idem

meer te gebruiken
Drie tot vijf naast elkaar

Drie tot vijf schuifgaten

gelegen schuiven zijn

laten te veel water door 4

(tijdelijk) niet bedienbaar

Bodemerosie

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, ms-ring sluiten en
laagspanning doorkoppelen

Installatiedeel kan

Drie tot vijf schuiven zijn

Reparatie schakelaar

verbranden

door verbranding e-

smeltveiligehden

laagspanning doorkoppelen

idem

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, laagspanning doorkoppelen

idem

Handmatig herinschakelen,

Handmatig isoleren, laagspanning doorkoppelen

[langdurige overbelasting]

4

Handmatig isoleren, ms-ring sluiten en

installatie langdurig niet
meer te gebruiken

Schakelt niet in via de

Defecte schakelaar

afstandsbediening

Schakelt niet uit via de

Geen spanning voor

Drie tot vijf schuifgaten

bedienen van 3 to 5

laten te veel water door

schuiven

Bodemerosie

4-

[niet mogelijk!]

afstandsbediening
Schakelt spontaan uit

Defecte schakelaar

Geen spanning voor

Drie tot vijf schuiven zijn

bedienen van 3 to 5

(tijdelijk) niet bedienbaar

Reparatie schakelaar

schuiven
Schakelt spontaan in

Bijna onmogelijk

Is met de hand niet meer

Defecte schakelaar

in te schakelen

Geen spanning voor

Drie tot vijf schuiven zijn

bedienen van 3 to 5

(tijdelijk) niet bedienbaar

idem

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, laagspanning doorkoppelen

schuiven
Is met de hand niet meer

Reparatie schakelaar

uit te schakelen [zie 1-4]
Kans pp defecte
motorbedlende’

Defectcschakelaar

schakelaar bij
.timtiig1

Mwr dan drie schuiven;

iig

Opmerking:
Bij 'Verborgen falen' is er 'nee' ingevuld. Bij een noodsluiting is er wel een melding, echter bij ontbreken personeel geen actie door middel van alternatieve inspanning.
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Niet verborgen falen:
Gemiddelde faalkans per jaar onder de volgende omstandigheden:
Component staat (bijna continu aan en wordt weinig geschakeld:
P = X.0p * Top
{niet verborgen falen)
P = y2 * Xop * Top
(verborgen falen en regelmatig testen)
Component staat (bijna) continu uit en wordt weinig geschakeld
P = Xst * Tst
(niet verborgen falen)
P = ’A * ^.sl* Tst
(verborgen falen en regelmatig testen)
Component wordt alleen bekrachtigd om te schakelen
P = N * Qon
In de berekeningsbladen is vereenvoudigd gekozen voor:
P = i\.*T + N*Q
(niet verborgen falen)
P = '/2 * X * 1 + N*Q
(verborgen falen en regelmatig testen)
Hierin is
X = faalkans [/uur]
T = totale inbedrijf-tijd [uren/jaar]
N = totaal aantal malen dat wordt geschakeld [/jaar]
Q = faalkans per vraag

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000
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Faalkansen van onderdelen

faalkans

faalkans

per uur

per vraag

referentie

Benaming OV&NH002

Vermogensschakelaar motor bediend

per stuk

Vermogensschakelaar

Smeltveiligheden

per stuk

Smeltveiligheid

Bekabeling

per kilometer

Kabel in goot

per stuk
per stuk
Aantal testen

per jaar

Aantal werkelijke sluitingen

per jaar

1.IE-05 B-3/3
er wordt vijf keer geschakeld

Totaal aantal vragen
Bedrijfsuren voor werkelijke sluiting

per |aar

Bedrijfsuren bij testen

per jaar

1,75 uur voor sluiten en 1.75 uur voor op.
Korte test 1/3 uur sluiten,1/3 uur openen
Lange test 2x1/2 uur sluiten, 2x1/2 uur openen

Mogelijke tout in:

faalkans
per uur

Defecte schakelaar

bedrijfsur fk/jr
en per

(uren)

jaar

[/deel]

faalkans
per vraag

vragen

fk/jr (vraag)

'erborgen

faalkans

per jaar

[/deel]

■ja* = Vi

per jaar

'nee'= 1

Vermogensschakelaar

Schakelt niet af bij kortsluiting
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

Smeltveiligheden

Onderbreken stroom niet

kans op kortsluiting

Transformator

kans op kortsluiting

Kabels na schakelaar, lengte 20 m

a:

6.6E-11

l ' 4.4E-08

Totale kans bij kortsluiting en niet afschakelen door schakelaar en smeltveiligheden
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar
Transformator

1,0E-06!

8760

Schakelt niet af bij overbelasting

1.1E-04

Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

Smeltveiligheden

Onderbreken stroom niet
Transformator

1.0E-06

3,0E-03|

4.4E-08

6.6E-11

1.0E-05!

8,8E-03

4.4E-08

3.0E-03|

4,0

6.0E-03

8760

Totale kans bij overbelasting en niet afschakelen door schakelaar en smeltveiligheden
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar _

17

I

5.1E-02

vragen per jaar is gebaseerd op testen

Schakelt niet in via de afstandbedlening
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

Schakelt spontaan uit
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar
vragen per jaar is gebaseerd op testen

Is niet meer met de hand te schakelen
Kans op 4 of meer schuifgaten geopend bij defecte MS-schakelaar en echte sluiting

niet bij een echte sluiting
niet bij een echte sluiting
Totaal
Kans op echte sluiting per jaar

aantal sluit-uren / jaaruren

3.7E-02
6.1E-04

Kans op defecte motorbediende
schakelaar bij echte sluiting
Berekening kans bij SAP

• Handmatig isoleren, doorkopp.LS

(1+2+3+4+5=6)

• Handmatig isoleren. omleiden MS

(1+2+3+4+5+6)

■ Reparatie schakelaar

(3+5+6)

• Reparatie schakelaar + smeltveiligheden

(1+2+4)

• Handmatig afschakelen

(1+2+3+4+5+6+7)
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Systeem

Middenspanning

Deelsysteem

Middenspanningsinstallatie

Onderdeel

MS-schakelaars Kering (Handmatig bediend) [17 x A02 + 15 x A03 + 2 x A03M;
Schakelen van sen transformatorstation op de middenspanningsringleiding

Functie

RM

Effecten
:

.2.

Afwijking functie
Schakelt spontaan uit

Oorzaak
Defecte schakelaar

S"

Gevolg; V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

FM

FHuidige inspanningen

■ y-' ^

immit
Lokaal

Voorkomen optreden van

Beperken gevolgen optreden

afwijking

afwijking

Systeemniveau

Geen spanning voor

Vier tot acht schuiven zijn

bedienen van 0 tot 5
schuiven

(tijdelijk) niet bedienbaar +

'

■

Alternatieve inspanningen

Periodiek testen

Reparatie schakelaar

Ring sluiten

idem

Reparatie schakelaars

Geen

Reparatie schakelaar

Handmatige uitschakeling

idem

Reparatie schakelaar

Ring sluiten

idem

Reparatie schakelaar

Ring sluiten

Idem

Reparatie schakelaar

Handmatig inschakelen

bodemerosie

Defecte schakelaar, twee

Middenspanning valt in

Deel SVK buiten gebruik

schakelaars in

gedeelte van tak uit

tot maximaal halve kering

verschillende tak van ring
en zelfde sluitgat
.

Schakelt spontaan in

Defecte schakelaar

Is met de hand niet meer
in te schakelen

Defecte schakelaar

Geen spanning voor
bedienen van 0 tot 5

Vier tot achtien schuiven
zijn (tijdelijk) niet

schuiven

bedienbaar + Bodemerosie

X

>
:

V'

ill
Is met de hand niet meer

Defecte schakelaar

uit te schakelen
Schakelaar in niet op

Spanning blijft tijdelijk

Geen

ongewenst aanwezig
Defecte schakelaar

Geen spanning voor

Nul tot 18 schuiven zijn

afstand in te schakelen [2

bedienen van 0 tot 5

(tijdelijk) niet bedienbaar

x A03M]

schuiven

bodemerosie

liH

Defecte schakelaar

r-

tudel

H

m
m
HM:

mm

.
■
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Faalkansen van onderdelen

Eenheid

faalkans

faalkans

per uur

per vraag

Vermogensschakelaar handmatig

per stuk

5.7E-07

Smeltveiligheden

per stuk

5.0E-07

Bekabeling

per kilometer

1,2E-07

Transformator

per stuk

1.0E-06

Stuurrelais

per stuk

referentie

Vermogensschakelaaij hand
1.0E-05 B-3/6

Aantal testen

per]aar

2,0

per jaar

2,0

Totaal aantal vragen

perjaar

Bedrijfsuren voor werkelijke sluiting

per jaar

5,3

Bedrijfsuren bij testen

per jaar

19,0

Smeltveiligheid
Kabel in Coot

B-3/10
1, IE-05 B-3/3

Aantal werkelijke sluitingen

Benaming OV&NH002

Transformator
Relais
er wordt viif keer geschakeld

1,75 uur voor sluiten en 1,75 uur voor op.
Korte test 1/3 uur sluiten,1/3 uur openen
Lange test 2 x 1/2 uur sluiten, 2x1/2 uur openen

Mogelijke tout in:

Defecte schakelaar

faalkans

bedrijfsur fk/jr

faalkans

vragen

fk/jr (vraag) verborgen

faalkans

per uur

en per

(uren)

per vraag

per jaar

[/deel]

per jaar

jaar

[/deel]

Vermogensschakelaar

8760

'ja' = Vi
'066'=

5,0E-03|

1
1,00

1.6E-01

ongeloofwaardig, neem factor 10 kleiner

1,6E-01
1.6E-02

Schakelt spontaan uit
Twee defecte schakelaars

Vermogenschakelaar-1
Vermogenschakelaar-2

5.7E-07

8760'

5.0E-03

5.7E-07

8760'

5.0E-03

1.6E-03

zn

Kans twee schakelaars gelijktijdig defect

kans bij fout
motorbediende

Totale kans dat twee in dezelfde rinig opgenomen schakelaars defect zijn
Defecte schakelaar

1,00

7,2E-06

schakelaar

Vermogensschakelaar

3,0E-03

3.7E-02

1,IE-04

0,50

Vragen per jaar is gebaseerd op faalkans spontaan uit van andere schakelaar

Is niet meer met de hand in te schakelen
Defecte schakelaar

1f7E-03

Vermogensschakelaar

3.0E-03

4,0

0,50

32

9.6E-02

Vragen per jaar is gebaseerd op testen

Is niet meer met de hand in te schakelen
Defecte schakelaar

9.6E-02

Vermogensschakelaar

3.0E-03

4.0

6.0E-03

0,50

32

9.6E-02

Vragen per jaar is gebaseerd op testen

Is niet meer op afstand in te schakelen

9.6E-02

Kans op 4 of meer schuifgaten geopend bij defecte MS-schakelaar en echte sluiting
Een heeft nauwelijks invloed
7.2E-06
1.7E-03
Niet van belang bij een echte sluiting
Niet van belang bij een echte sluiting
Totaal
Kans op echte sluiting per jaar

Kans op defecte hand(motor)bediende schakelaar bij echte
sluiting
Berekening kans bij SAP

1.7E-03

aantal sluit-uren / jaaruren

1E-06
- Handmatig isoleren, doorkopp.LS-fMS

1.6E-01

- Reparatie schakelaar

3.5E-01
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Systeem

Middenspanning

Deelsysteem

Middenspanningsinstallatie

Onderdeel

MS-schakelaars Kering (Topshuis-Netvoeding) [CBB47 A001+A004+A005]

Functie

Schakelen van de Deltanutsvoeding op het eigen middenspanningsnet

' :

RM

.

Effecten

Gevolg: V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

FM

Huidige inspanningen

mmmk

c

&
Afwijking functie

-•

Schakelaar A001 schakelt

1

Lokaal
Defecte schakelaar

niet af bij kortsluiting

Schakelaar A001 schakelt

Defecte schakelaar

niet af bij overbelasting

Systeemniveau

Voorkomen optreden van
a

Beperken gevolgen optreden

i

afwijking

Alternatieve inspanningen

Middenspanning valt in

SVK (tijdelijk) buiten

4 jaarlijks klein onderhoud,

halve of hele tak uit

gebruik, echter bij sluiting

8 jaarlijks groot onderhoud,

opwekking, niet mogelijk bioj

wordt op eilandbedrijf
overgegaan

half jaarlijkse test

afwezigheid personeel

Scheidingstransformator

SVK (tijdelijk) buiten

idem

raakt overbelast

gebruik

Middenspanning tijdelijk

SVK (tijdelijk) buiten

uit

gebruik, echter bij sluiting

Reparatie schakelaar

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, eigen

Flandmatig isoleren, eigen
opwekking, niet mogelijk bij
afwezigheid personeel

Schakelaar A001 schakelt

Defecte schakelaar

spontaan uit

idem

Reparatie schakelaar

Geen

Reparatie schakelaar

Flandmatig afschakelen

idem

Reparatie schakelaar

Geen

Flalve kering (tijdelijk)
buiten bedrijf

idem

Reparatie schakelaar

Isoleren schakelaar, doorkoppelen

Flalve kering (tijdelijk)

idem

wordt op eilandbedrijf
overgegaan
Schakelaar A001 schakelt

Defecte schakelaar

spontaan in
Is niet meer in te

Defecte schakelaar

Geen Deltanuts-voeding

schakelen
Schakelaar A004/5
schakelt niet af bij
kortsluiting

Defecte schakelaar

Schakelaar A004/5

Defecte schakelaar

Geen voeding op tak

Geen voeding op tak

schakelt niet af bij
overbelasting
Schakelaar A004/5

Defecte schakelaar

Defecte schakelaar

schakelen
Totale kans dat bij defecte middenspanningsscha

middenspanning

Reparatie schakelaar

buiten bedrijf
Geen voeding op tak

schakelt spontaan af

AU04/5 is met meer in te

Dieselgeneratoren nemen
voeding over

Geen voeding op tak

Isoleren schakelaar en doorkoppelen
middenspanning

Flalve kering (tijdelijk)
buiten bedrijf

idem

Halve kering (tijdelijk)
buiten bedrijf

idem

Reparatie schakelaar

Isoleren schakelaar en doorkoppelen
middenspanning

Reparatie schakelaar

Isoleren schakelaar en doorkoppelen
middenspanning

cha eaar

kelaar de kering fas
echte sluiting
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Faalkansen van onderdelen
Vermogensschakelaar
SmeJtveMigheden
Bekabeling
Transformator
Stuurrelais
Railsysteem
Aantal testen
Aantal werkelijke sluitingen
Totaal aantal vragen
Bedfijfsufen voor werkelijke sluiting
Bedrijfsuren bij testen

faalkans
per uur

faalkans
per vraag

Benaming OV&NH002

per stuk
per stuk
per kilometer

Vermogensschakelaar
Smeltveiligheid
Kabel in goot
Transformator

per stuk
per jaar
per jaar

r wordt vijf keer geschakeld

1,75 uur voor sluiten en 1.75 uur voor op.
Korte testl/4 uur sluiten.1/4 uur openen
Lange test 1 1/2 uur sluiten.1 1/2 uur openen
Mogelijke fout in:

faalkans
per uur

bedrijfsur fk/jr
en per
(uren)
jaar
(/deel)

faalkans vragen
per vraag per jaar

fk/jr (vraag) verborgen
[/deel]
•ja1 = Yi
'nee'= 1

faalkans
per jaar

Defecte schakelaar
Vermogensschakelaar
kans op kortsluiting
Transformator
kans op kortsluiting
Kabels na schakelaar. lengte 20 m
Totale kans bij kortsluiting en niet afschakclen door schakelaar
Defecte schakelaar
kans op overstroom
Schakelt niet af bij overbelasting

Vermogensschakelaar
????? (neem transformator)

8760

8.8E-03

Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

8760

4.4E-03

8.8E-03,

2.6E-05

Schakelt spontaan uit
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

3.0E-03I 4.4E-03
Vraag is gebaseerd op aantal spontane uitschakelingen

Is niet meer in te schakelen
Defecte schakelaar
Vermogensschakelaar
Kabels na schakelaar, lengte 40m
A005-CBB47
Kabels na schakelaar, lengte 40 m
Railsysteem CBB21
Railsysteem CBB25
Totale kans bij kortsluitinmg en niet afschakclen door schakelaar
Defecte schakelaar
kans op overstroom
Schakelt niet af bij overbelasting

Vermogensschakelaar
????? (neem transformator)

Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

8.8E-03

8760

1.3E-05

4.4E-03

Schakelt spontaan uit
Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

3.0E-03j 4,4E-03
Vraag is gebaseerd op aantal spontane uitschakelingen

Is niet meer in te schakelen
Kans op 4 of meer schuifgaten geopend

defecte MS-schakelaar en echte sluiting

Kans op echte sluiting per jaar
Kans op defecte motorbediende
schakelaar bij echte sluiting
Berekening kans bij SAP

- Handmatig isoleren, eigen opwekking
• Reparatie schakelaar
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Systeem

Middenspanninfi

Deelsysteem

Middenspanningsinstallatie

Onderdeel

MS-schakelaars Kering (Topshuis-Dieselgenerator) [in schakelstation]

Functie

Schakelen van dieselgeneratoren via stepuptrafo's op middenspanningsnet
RM

m

Afwijking functie

Effecten

Gevolg: V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

FM

Huidige inspanningen

MWiM
Oorzaak

s-

,||||;
Lokaal

Voorkomen optreden van

Beperken gevolgen optreden

afwijking

afwijking

Systeemniveau

Schakelt niet af bij

Defecte schakelaar en

Dieselgenerator raakt

Bij meer dan 5

4 jaarlijks klein onder-houd,

kortsluiting of

defecte beveiliging

buiten working

dieselgeneratoren buiten

8 jaarlijks groot onderhoud,

overbelasting CBB19/28 ■

generator

gebruikt, langere sluittijd
SVK

half jaarlijkse test

Dieselgenerator raakt

Bij meer dan 5

idem

buiten working

dieselgeneratoren buiten

A001-A005

Schakelt niet af bij

Defecte schakelaar

kortsluiting of
overbelasting CBB19/28

fssss
m j
Alternatieve inspanningen

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, doorverbinden
CBB21 en CBB25

gebruikt, langere sluittijd

A006-A007

SVK

Schakelt spontaan uit

Defecte schakelaar

Dieselgenerator valt uit

CBB19/28 -A001-A005

Bij meer dan 5

idem

Reparatie schakelaar

Geen, na sluitoperatie controleren

idem

Reparatie schakelaar

Geen, na sluitoperatie controleren

idem

Reparatie schakelaar

Handmatig afschakelen

idem

Reparatie schakelaar

Geen, na sluitoperatie controleren

dieselgeneratoren buiten
gebruikt, langere sluittijd
SVK

Schakelt spontaan uit

Defecte schakelaar

Dieselgeneratorset valt uit Langere sluittijd SVK

CBB19/28 -A001-A005

Schakelt spontaan i

Defecte schakelaar

Is niet meer in te

Defecte schakelaar

schakelen

Dieselgenerator buiten

Bij meer dan 5

bedrijf

dieselgeneratoren buiten
gebruikt, langere sluittijd

SYK
Totale kans dat bij dot

defecte

ajrelaars

Kenng faalt (tijdelijk

.in .

enspannm
kelaarde le

f

rV

, ■ ...

•

? sluiting
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Faalkansen van onderdelen

Eenheid

faalkans

faalkans

per uur

per vraag

referentie

Benaming OV&NH002

Vermogensschakelaar

per stuk

5.0E-07

3.0E-03 B-3/5

Vermogensschakelaar

Smeltveilig heden

per stuk

5.0E-07

1.0E-05 B-3/6

Smeltveiligheid

Bekabeling

per kilometer

1,2E-07

Transformator

per stuk

1.0E-06

Stuurrelais

per stuk

Railsysteem

per jaar

Aantal testen

per jaar

Aantal werkelijke sluitingen

per jaar

Totaal aantal vragen

perjaar

Bedrijfsuren voor werkelijke sluiting

per jaar

5,3

Bedrijfsuren bij testen

per jaar

19,0

Kabel in goot
5-3/10

Transformator

B-2/1

Rail

1,1E-05
4.5E-08

f keer geschakeld
2,0
1,75 uur voor sluiten en 1,75 uur voor op.
Korte test1/4 uur sluiten,1/4 uur openen
Lange test 1 1/2 uur sluiten,1 1/2 uur openen

Mogelijke tout in:

faalkans

bedrijfsur fk/jr

faalkans

vragen

fk/jr (vraag) verborgen

per uur

en per

(uren)

per vraag

per jaar

[/deel]

jaar

[/deel]

Vermogensschakelaar
kans op kortsluiting
railsysteem
Totale kans bij kortsluiting en niet afschakelen door schakelaar

4.5E-08

Vermogensschakelaar
kabel, ca. 40 meter
Totale kans bij kortsluiting en niet afschakelen door schakelaar

4.8E-09

8760

Defecte schakelaar

Vermogensschakelaar

3.9E-04

1.2E-06

faalkans

5,9E-06
4.2E-05
8760

1.3E-07

0,5

4.2E-05

2,5E-07
5.0E-07

1.2E-05

6,1 E-05

6,1 E-05
Vermogensschakelaar

5.0E-07

24,3

1.2E-05

0,5

Schakelt spontaan uit
Defecte schakelaar

perc. van

perjaar

5.9E-06

Schakelt spontaan uit
Defecte schakelaar

faalkans

3.9E-04

Defecte schakelaar

kans op kortsluiting

aantal

nee‘= 1
3.0E-03

Defecte schakelaar

'ja* - V2

2,4E-05

2.4E-05
Vermogensschakelaar

3.0E-03

9.1 E-05

2.7E-07

3.8E-06

Vraag om herinschakeling berekent op basis kans uitval 1) t/m 4)

Totale kans bij kortsluiting en niet afschakelen door schakelaar

3.8E-06

Kans op 5 dieselgeneratoren buiten bedrijf
5,9E-06

2.5E-07
6,1 E-05
2.4E-05
3,8E-06
Totaal
Kans op echte sluiting per jaar

aantal sluit-uren / jaaruren

Kans op 5 dieselgeneratoren buiten
berijf wegens defecte MSschakelaar
Berekening kans bij SAP

9.5E-05
1,3E-09
6.0E-04

7.8E-13
- Handmatig isoleren

(1+2+5)

- Handmatig afschakelen

6.2E-06

(1+2)

- Reparatie schakelaar

9.5E-05

(1+2+3+4+5)
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Systeem

Middenspanning

Deelsysteenn

Middenspanningsinstallatie

Onderdeel

MS-schakelaars Kering (Topshuis Ringvoeding) [CBB21/25 A004/005]

Functie

Schakelen van de generatoren en netvoeding op het middenspanningsnet
RM

Gevolg: V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

Effecten

FM

Huidige inspanningen

Voorkomen optreden van
Afwijking functie
Schakelt niet af bij
kortsluiting of
overbelasting

Schakelt spontaan uit

Oorzaak

Lokaal

Defecte schakelaar

Middenspanningsinstallatie valt uit in een tak

Systeemniveau

afwijking
4 jaarlijks klein onder-houd, Reparatie schakelaar
8 jaarlijks groot onderhoud,

Helft of geheel SVK
(tijdelijk) buiten gebruik

Alternatieve inspanningen
Handmatig isoleren, schakelaar van
ring sluiten

half jaarlijkse test

Defecte schakelaar, twee

Middenspanning valt in

schakelaars in een ring

gedeelte van tak uit

Defecte schakelaar

Middenspanningsinstallatie valt uit in een tak

Helft of geheel SVK
(tijdelijk) buiten gebruik

idem

Middenspanningsinstallatie valt uit in een tak

Ca. kwart SVK (tijdelijk)
buiten gebruik

idem

Geheel SVK buiten gebruik

idem

Defecte schakelaar

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, schakelaar van
ring sluiten

Schakelt spontaan in
Is niet meer in te
schakelen

Beperken gevolgen optreden

afwijking

Kan worden meestal worden
heringeschakeld

Handmatig isoleren, schakelaar van
ring sluiten

Reparatie schakelaar

Handmatig afschakelen

Reparatie schakelaar

Handmatig isoleren, schakelaar van
ring sluiten

Is niet meer uit te
[schakelen
Totals kans dat bij defecte middenspanningsschakelaar de kering faalt bij

*

r'O

n

Kering faalt.(tijdelijk)

Sl' <".5

'

m
m
-o
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Faalkansen van onderdelen

Eenheid

Vermogensschakelaar

per stuk

5,0E-07

3.0E-03 B-3/5

Vermogensschakelaar

Smeltveiligheden

per stuk

5,0E-07

1,OE-Q5 B-3/6

Smeltveiligheid

Bekabeling

per kilometer
per kilometer

1,0E-06
1,2E-07

B-2/14
B-2/15

T ransformator

per stuk

1,0E-06

B-3/10

Stuurrelais

per stuk

Aantal testen

per|aar

2,0

Aantal werkelijke sluitingen

per|aar

2,0

Totaal aantal vragen
Bedrijfsuren voor werkelijke sluiting

per jaar
per|aar

4,0

Bedrijfsuren bij testen

per jaar

faalkans
per uur

faalkans referentie Benaming OV&NH002
per vraag

1,IE-05 B-3/3

Grondkabel
Kabel in goot
Transformator
Relais
er wordt vi f keer geschakeld per test

5,3
19,0

1,75 uur voor sluiten en 1,75 uur voor op.
Korte testl/4 uur sluiten,1/4 uur openen
Lange test 11/2 uur sluiten,1 1/2 uur openen

Mogelijke tout in:

faalkans
per uur

bedrijfsur fk/jr
en per
(uren)
jaar

Defecte schakelaar
A004-CBB21
A005-CBB21
A004-CBB25
A005-CBB25

Vermogensschakelaar
Kabels na schakelaar, lengte
Kabels na schakelaar, lengte
Kabels na schakelaar, lengte
Kabels na schakelaar, lengte

faalkans
per vraag

km
km
km
km

fk/jr

verborgen

(vraag)

'ja' = 'A

[/deel]
3,0E-03

1,8
4,5
2,6
4,3

vragen
per jaar

1,8E-06

8760

1.6E-02

4.5E-06

8760

3.9E-02

2.6E-06

8760

2.3E-02

4.3E-06

8760

3,8E-02

[/deel]
'nee'= 1
3.5E-04
0,5

1.2E-01

Schakelt niet af bij kortsluiting

Vermogensschakelaar

5,0E-07

3.0E-03
8760

2,7E-05

8,2E-08

4.4E-03

3,5E-04

r"
Vermogensschakelaar

3,0E-03 9.1E-03
1.4E-05
Vraag gebaseerd op uitval van defecte schakelaar 1) + 3)

Is niet meer in te schekelen

0,5

8.2E-08
8,8E-03

Schakelt spontaan uit
Defecte schakelaar

faalkans
per jaar

3,5E-04

Twee defecte schakelaar in ring, elkaars reserve, normaal maar een ingeschakeld
Defecte schakelaar

aantal

8.8E-03
2.7E-05

2.7E-05

5 Kans op 4 of meer schuifgaten geopend bi defecte MS-schakelaar en echte sluiting
3,5E-04
8.2E-08
8,8E-03
Niet van belang bij een echte sluiting
Kans op echte sluiting per jaar

Totaal

9,1 E-03

aantal sluit-uren / jaaruren

6.0E-04

Kans op defecte motorbediende
schakelaar bij echte sluiting
Berekening kans bij SAO

5.5E-06
■ Handmatig isoleren, omleiden MS
- Reparatie schakelaar
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Systeem

Middenspanning

Deelsysteem

Middenspanningsinstallatie

Onderdeel

Laagspanningsinstallatie MS Kering
Besturen van de middenspanningsinstallatie-onderdelen

Functie

:

■

:

::

■

'

^

;

:

:■

;

s« 3 tes s® &

RM

Effecten

Gevolg: V2x3 = Veiligheid kolom x rij (kans x gevolg)

FM

Huidige inspanningen

Voorkomen optreden van
Afwijking functie
Deurschakelaar

Oorzaak
Defecte schakelaar

traforuimte sluit niet

Lokaal
MS valt voor een
gedeelte uit

Systeemniveau
Drie tot vijf schuifgaten
kunnen niet worden

afwijking

Beperken gevolgen optreden
afwijking

Alternatieve inspanningen

Halfjaarlijkse test

Reparatie deurschakelaar

Halfjaarlijkse test

Kans is zo klein en is binnen een Doorkoppelen laagspanning
uur te repareren.

Doorkoppelen laagspanning

gesloten

Deurschakelaar van twee

Twee defecte schakelaars

traforuimtes sluiten niet

Totale kans dat bij dele deurschakelaar de

MS valt voor een
gedeelte uit

Zes tot 10 schuiven van de
SVKO zijn niet meer
bedienbaar

Defecte schakelaar

kering faalt bij echte
sluiting
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Faalkansen van onderdelen

Eenheid

Eindschakelaar
Vermogensschakelaar
Smeltveiligheden
Bekabeling
Transformator
Stuurrelais
Relaisbesturinginstallatie
Aantal testen
Aantal werkelijke sluitingen
Totaal aantal vragen
Bedrijfsuren voor werkelijke sluiting
Bedrijfsuren bij testen

per stuk
per stuk
per kilometer
per stuk
per stuk
per stuk
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

Mogelijke tout in:

Defecte deurschakelaar

Eindschakelaar

faalkans
per uur
1,0E-06
5.0E-07
5.0E-07
1.2E-07
1,0E-06
1.5E-04

faalkans reference Benaming OV&NH002
per vraag
3,0E-05 B-2/5
3.0E-03 B-3/5
1.0E-05 B-3/6
B-2/15
B-3/10
1,IE-05 B-3/3
2.2E-04 B-5/7

2,0

2,0
4,0
5,3
19,0

Eindschakelaar
Vermogensschakelaar
Smeltveiligheid
Kabel in goot
T ransformator
Relais
Relaisbesturingsinstallatie
Worden bij halfjaarlijkse test gecontroleerd

1,75 uur voor sluiten en 1,75 uur voor op.
Korte testl/4 uur sluiten,1/4 uur openen
Lange test 1 1/2 uur sluiten,1 1/2 uuropenen

faalkans
per uur

bedrijfsur fk/jr
faalkans
vragen
fk/jr (vraag) verborgen
en per
(uren)
per vraag perjaar [/deel]
'ja' = 1/2
jaar
[/deel]
'nee'= 1
1,0E-06
8760
8.8E-03
3.0E-05
2,0
3,0E-05
0,5

Deurschakelaar traforuimte sluit niet
Twee defecte deurschakelaar

aantal

17

faalkans
per jaar
7,5E-02
7,5E-02

Eindschakelaars. onafhankelijk

bij elke schakelaar behoort zowel de links als rechts gelegen MS-container hiertoe

Twee naast elkaar liggende deurschakelaars functioneren niet

4,1 E-05
4,1 E-05

Kans op 4 of meer schuifgaten geopend bij defecte deurschakelaar en echte sluiting

Kans op echte sluiting per jaar
Kans op defecte deurschakelaar bij

Totaal
aantal sluit-uren / jaaruren

echte sluiting
Berekening kans bij SAP

7.5E-02
4,1 E-05
7.5E-02
6.0E-04
4,5E-05

Reparatie deurschakelaar
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Systeem

Schuifbewegingsinstallatie

Deelsysteem

Motoren / hydrauliek / schuifhoogtemeting
Hydraulische installatie op druk brengen

Functie

Datum laatste wijziging

RM

12-12-00 8:56

Effecten

FM

- ■
S

'
::

Afwijking functie
Schuif sluit niet, bij test

Oorzaak

Huidige inspanningen

■■ :■

S’

Lokaal

'.-.n

Voorkomen optreden van

Beperken gevolgen

afwijking

optreden afwijking

Systeemniveau

Hydraulische of

Bij proefsluiting geen

Een van de schuifgaten

elektrische fout

effect

laat te veel water door,

Schuif sluit niet (bij een

Hydraulische of

Een van de schuifgaten

Een van de schuifgaten

werkelijke sluiting!)

elektrische fout

blijft open

laat te veel water door,

Schuif opent niet, bij test

Hydraulische of

Bij proefsluiting geen

Stroming in nabijliggende

elektrische fout

effect

schuifgaten groter,

Schuif opent niet (bij een

Hydraulische of

Schuifgat blijft gesloten

werkelijke sluiting)

elektrische fout

Testen

Reparatie

Testen

Reparatie

■ _ :

1

:

...

Alternatieve inspanningen
Handmatig proberen

minimale invloed
Handmatig proberen, met uitzondering bij een
noodsluiting -> er ontbreekt personeel

minimale invloed
Testen

Reparatie

Handmatig proberen

Testen

Reparatie

Handmatig proberen, met uitzondering bij een

minimale invloed
Stroming in nabijliggende
schuif gaten groter,

noodsluiting -> er ontbreekt personeel

minimale invloed
Schuif schrankt en

Hydraulische of

Bij proefsluiting geen

Een van de schuifgaten

corrigeert zichzelf niet, bij

elektrische fout

effect

laat te veel water door,

test
Schuif schrankt en
corrigeert zichzelf niet (bij

Testen

Reparatie

Handmatig proberen

Testen

Reparatie

Handmatig proberen, met uitzondering bij een
noodsluiting -> er ontbreekt personeel

Testen

Reparatie

minimale invloed
Hydraulische of

Schuifgat laat te veel
water door

Een van de schuifgaten

elektrische fout

Vier willekeurige schuiven

Hydraulische of

Vier schuifgaten blijven

Vier van de schuifgaten

sluiten niet (redelijk ver uit

elektrische fout

open

laten te veel water door

een werkelijke sluiting)

laat te veel water door,
minimale invloed

elkaar)
Vier naast elkaar gele

Handmatig proberen (maximaal 2 schuiven), met
uitzondering bij een noodsluiting -> er ontbreekt
personeel

Hydraulische of

sch uivensi u itennf e

Vle&van&e
en

ten

I esten

Ren

V:
,

M,

. ,

'.i

me
Opmerking:
Bij Verborgen falen1 is er ‘nee1 ingevuld. Bij een noodsluiting is er wel een melding, echter bij ontbreken personeel geen actie door middel van alternatieve inspanning.
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Faalkansen van onderdelen

faalkans

faalkans

per uur

per vraag

Benaming OV&NH002
Datum laatste wijziginf

Oliepompaandrijving

per stuk

E-motoraangedraven pomp

Niveauschakelaar

per stuk

Mechanische vlotter

Bekabeling

per kilometer

Signaal/controlekabel

Overspanningsbeveiliging

per stuk

Drukschakelaar

per stuk

1.0E-04

Meetopnemer

per stuk

1.0E-05

Smeltveiligheid

Smeltveiligheden
Stuurrelais

12-12-00 8:56

Smeltveiligheid

per stuk

Hydraulische schuif

per stuk

Werkschakelaar

per_ stuk

Statusmelding hydr.schuif

per stuk

Meetopnemer

Hoogtemeting (magnetisch)

per stuk

onbekend, neem getal van Niveaumeetsysteem

Hoogtemeting (optisch)

Handschakelaar

5.7E-07

per stuk

onbekend, neem getal van Niveaumeetsysteem

Hoogtemeting (contact)

per stuk (11 contacten)

Meetopnemer

Aantal testen

per jaar

Aantal werkelijke sluitingen

per jaar

Bedrijfsuren voor werkelijke sluiting

per jaar

Bedrijfsuren bij testen

per jaar

1,75 uur voor sluiten en 1,75 uur voor op.
Korte testl/4 uur sluiten.1/4 uur openen
Lange test 11/2 uur sluiten,1 1/2 uur openen
Inclusief indirecte inslagen in de buurt

Kans op blikseminslag op schuif

Foutenboom (srhuif sluit niet)
Beide kanten schuif op goed hoogte

Mogelijke fout in:

faalkans

bedrijfsure fk/jr (uren) faalkans

per uur

n per jaar

[/deel]

vragen

per vraag per jaar

fk/jr (vraag) verborgen

faalkans

perc. van

[/deel]

per jaar

faalkans

Hoogtemetingen (2 uit 3), beta=0,1
Niveau-schakelaar (3 parallel, beta 0,1)

Startcommando sluiten
Start hydraupomp

Hydraupomp (een reserve), beta 0,1

Olie op druk

Drukschakelaar

Stuur hydraulische schuif

Hydraulische schuif

Terugmelding stand hydr. schuif

Standopnemers hydrau-schuif

Overige

Bekabeling (aanname 0,1 km kabel)

2.4E-06

Smeltveiligheden
4.4E-03

Overspanningsbeveiligingen

1,0E-05

Opmerking: Er zijn 200 osb, maar er gaan 1 % defect per jaar (aaname)

Totale faalkans per jaar bij test

3,5E-03

Er zijn 36 testen per jaar, kans op falen van een schuif bij echte sluiting
Foutenboom (schuif opent niet)
Beide kanten schuif op goed hoogte

Mogelijke fout in:

6.3E-02

faalkans

bedrijfsure fk/jr (uren) faalkans

per uur

n per jaar

[/deel]

vragen

per vraag per jaar

fk/jr (vraag)

faalkans

perc. van

[/deel]

per jaar

faalkans

9.7E-03

Hoogtemetingen (2 uit 3), beta=0,1
Niveau-schakelaar (3 parallel, beta 0,1)

Startcommando sluiten

Stuurrelais

Start hydraupomp

Hydraupomp (een reserve), beta 0,1

Olie op druk

Drukschakelaar

Stuur hydraulische schuif

Hydraulische schuif

Terugmelding stand hydr. schuif

Standopnemers hydrau-schuif

Overige

Bekabeling (aanname 0,1 km kabel)
Smeltveiligheden
Overspanningsbeveiligingen

5,0E-07
5.0E-07

8760

4.4E-03

60

1.0E-05

3.0E-04

Opmerking: Er zijn 200 osb, maar er gaan 1 % defect per jaar (aaname)

Totale faalkans per jaar, bij test

3.2E-03

Er zijn 36 testen per jaar, kans op falen van een schuif bij echte sluiting
Foutenboom (schuif schrankt)
Beide kanten schuifmeting

Mogelijke fout in:

faalkans

bedrijfsure fk/jr (uren) faalkans

per uur

n per jaar

[/deel]

vragen

per vraag per jaar

fk/jr (vraag)

faalkans

perc. van

[/deel]

per jaar

faalkans

1.9E-02

Hoogtemetingen (2 uit 3), beta=0,1
Niveau-schakelaar (3 parallel, beta 0,1)

Startcommando sluiten

Stuurrelais

1,0%

Start hydraupomp

Hydraupomp (een reserve), beta 0,1

0,2%

Olie op druk

Drukschakelaar

Stuur hydraulische schuif

Hydraulische schuif

Terugmelding stand hydr. schuif

Standopnemers hydrau-schuif

Overige

Bekabeling (aanname 0,1 km kabel)

1,8E-03

8760

Smeltveiligheden
Overspanningsbeveiligingen

5.0E-07

8760

4.4E-03

1.0E-05

60,0

Opmerking: Er zijn 200 osb, maar er gaan 7 % defect oer jaar (aaname)

Totale faalkans per jaar, bij test

3.3E-03

Er zijn 36 testen per jaar, kans op falen van een schuif bij echte sluiting

Faalkans voor vier schuiven die niet
zijn gesloten.

Kans op falen van schuif bij echte sluiting

(alleen sluiten en schrankenl)

Kans dat tegelijkertijd 4 willekeurige
schuiven falen bij echte sluiting

onafhankelijk

Kans dat een bepaalde schuif niet sluit
faalkans van twee schuiven * 1 /61

Kans dat 2 naast elkaar liggend schuiven
falen

faalkans van drie schuiven * 1/61 * 1/60

Kans dat 3 naast elkaar liggende schuiven
falen
gend schuiven die niet zijn gesloten.

Kans dat 4 naast elkaar liggende
schuiven falen bij echte sluiting

Faalkansen ten behoeve van SAP

Hoogtemetingen (2 uit 3), beta=0,1

Faalkans voor vier naast elkaar lig-

9.7E-15

faalkans van vier schuiven * 1/61 * 1/60 * 1/59

grootste
1.95E-02
O.OE+OO O.OOE+OO

Niveau-schakelaar (3 parallel, beta 0,1)

5.94E-04

Stuurrelais
Hydraupomp (een reserve), beta 0,1

1,IE-04

1.1E-04

1,1lE-04

Drukschakelaar

0,00E+00

Hydraulische schuif

3.60E-03

Standopnemers hydrau-schuif

0,0E+00 O.OOE+OO

Smeltveiligheden
Overspanningsbeveiligingen
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Systeem

Sluitsysteem

Deelsysteem

Veiligsluitenlijnen
Commando's transporteren van CCC naar LCC voor sluiten/openen SVKOS

Functie

RM

Effecten

FM

Huidige inspanningen

8

Afwijking functie
Ceen of fout commando

Ceen of fout commando

Ceen of fout commando

Ceen of fout commando

Geen of fout commando

Totale kans dat bi

Oorzaak
Kabelbreuk

- i• I

f

Voorkomen optreden van

_ ,

Lokaal

Systeemmveau

afwi|king

1 tot 31 schuiven krijgen

1 tot 31 schuiven zijn

Controle kabels, test van

geen stuurcommando

(tijdelijk) niet bedlenbaar

circuit

62 schuiven krijgen geen

62 schuiven zijn (tijdelijk)

Test van circuit

stuurcommando

niet bedienbaar

Smeltveiligheden defect

62 schuiven krijgen geen

62 schuiven zijn (tijdelijk)

(laagspanningscircuit)

stuurcommando

niet bedienbaar

Smeltveiligheden defect
(voeding NSS)

62 schuiven krijgen geen

62 schuiven zijn (tijdelijk)

stuurcommando

niet bedienbaar

Voedingsunit defect (2 of
3 voedingen defect)

0 of 62 schuiven krijgen
geen stuurcommando

0 of 62 schuiven zijn

Hulprelais defect

(tijdelijk) niet bedienbaar

laar

Beperken gevolgen
optreden afwijking
Reparatie kabel

Vervangen hulprelais

Alternatieve inspanningen
Handmatig schuiven sturen, alleen bij
aanwezigheid van personeel. Bij noodsluiting is
er geen sluiting van 1 to 31 schuiven
Handmatig schuiven sturen, alleen bij
aanwezigheid van personeel. Bij noodsluiting is
ergeen sluiting van 62 schuiven

Test van circuit

Test van circuit

Vervangen

Handmatig schuiven sturen, alleen bij

smeltveiligheden

aanwezigheid van personeel. Bij noodsluiting is
er geen sluiting van 62 schuiven

Vervangen

Handmatig schuiven sturen, alleen bij
aanwezigheid van personeel. Bij noodsluiting is
er geen sluiting van 62 schuiven

smeltveiligheden

Test van circuit

Vervangen voedingsunit

Handmatig schuiven sturen, alleen bij
aanwezigheid van personeel. Bij noodsluiting is
er geen sluiting van 0 of 62 schuiven

deli

■

kerihg
sluiting

Opmerking:
Bij een noodsluiting is er voor het sluiten van de schuiven geen alternatief.
Bij veiligsluiten is er een alternatief via het datanet of eventueel handmatig
In de Veiligheids-risicomatrix is gekozen voor de rij-4. Bij het niet sluiten van 1 tot 31 schuiven is de kans dat de
waterdoorlaat groter is dan toegestaan, maar de kans dat er een watersnood zal zijn is ook niet 100%.
Bij vervangen van een smeltveiligheid kan de kering tijdelijk niet bedienbaar zijn, na vervanging is de kering weer operationeel.
De kans van afwezigheid van personeel tijdens een noodsluiting is in de faalkansberekening
niet meegenomen. Stel dat de kans op een noodsluiting een maal per 10 jaar is en 1 keer
per 10 noodsluitingen is er geen personeel aanwezig. Hierbij zullen de faalfrequenties per jaar met
een factor 100 verkleinen. De gevolgfactoren worden dan resp. V2x4, VI x4, V2x4, V3x4 en V3x4.
Ook in dit geval blijven de veiligsluitenlijnen kritiek volgens de risicomatrix-veiligheid
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Faalkansen van onderdelen

Eenheid

faalkans
per uur

faalkans per referentie
vraag

Benaming OV&NH002
Vermogensschakelaar

Vermogensschakelaar

per stuk

5.0E-07

Smeltveiligheden
Bekabeling

per stuk
per kilometer

5.0E-07
1.2E-07

Kabel in goot

per kilometer

1,0E-06
7,8E-06

Kabel in grond

Voedingsunit

per stuk

Stuurrelais

per stuk

Aantal werkelijke sluitingen

per jaar
per jaar

Bedrijfsuren voor werkelijke

per jaar

Bedrijfsuren bij testen

per jaar

3,0E-03
1.0E-05

Smeltveiligheid

Gestab. voeding, gelijkrichter
B-3/3

Relais

30,0
2,0

5,3 1h20' voorsluiten en 1h20' voor openen
19' voor sluiten en 20' voor openen
bedrijfsuren fk/jr (uren)

Mogelijke fout in:
per uur
[/km]

perjaar

[/deel]

faalkans

vragen per

fk/jr

verborgen

per vraag

jaar

(vraag)

'ja' = Yi
’nee* = 1

[/deel]

Kabel van TH naar R31

1.0E-06

3.0E-06

Kabels van R31-R01

1.2E-07

2,IE-07

Kabel van TH naar SOI

1,0E-06

5.0F-07

per jaar

4.4E-03
9,0E-04

8760
8760

8,8E-03

Kabels van HOI-HI 5

8760

8,4E-04

4,3E-02

som wegens in serie geschakeld
3 parallele, onafhankelijk, echter

faalkans

2,6E-02

Kabels van SOI-SI 5
Kabel van SI 5-H01
Totaal
Kabelssystemen

aantal

Echter twee/uit drie-schakeling toegepast

in zelfde montage -> beta=0,1

2.4E-03

Geen of fout commando bij kabelbreuk
Hulprelais

Hulprelais, per circuit 40 relais, 2
parallele circuits, beta 0,1

32,0

Echter twee/uit drieschakeling toegepast

1,8E-04

0,5

Vragen per jaar is gebaseerd op aantal tests en sluitingen per jaar

3,9E-04

Geen of fout commando wegens relaisbreuk
Smeltveiligheden
(laagspanningscircuit)

4.4E-03

Per circuit 5 stuks, 3
onafhankelijk parallel, beta 0,1

1,0E-05

32,0

1.6E-04

1.3E-03

Echter twee/uit drie-schakeling toegepast

1,3E-03

Geen of fout commando wegens breuk smeltveiligheid Is-circuit
Smeltveiligheden (voeding NSS)

5.0E-07

Twee, in serie

4.4E-03

Geen of fout commando wegen breuk smeltveiligheid NSS-voeding
Voedingsunit

8.4E-04

2 in serie (plus en min), 3 parallel,
beta 0,1

8,4E-04

Geen of fout commando wegen breuk kabel-voedingsunits

nr

Kans op 4 of meer schuifgaten geopend bij defect in Veiligsluitenlijnen en echte sluiting
2.4E-03

8.4E-04
Totaal
Kans op echte sluiting per jaar

aantal sluit-uren / jaaruren

Kans op defecte veiligsluitenli nen bij echte sluiting

6.0E-04

5.6E-06

Berekeningen tbv. storingsafhankelijk onderhoud
1,4E-03
Faalkans kabels in goot 57%
1,0E-03
Faalkans kabels in grond (43%)
3,9E-04
Hulprelais
Smeltveiligheden veiligsluitenlijner
Smeltveiligheden (voeding NSS)
Voedingsunit
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6 Opstellen onderhoudsbladen

6.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten

De hierna genoemde onderhoudsbladen zijn, daar waar mogelijk, gebaseerd op
het huidig (medio 2000) toegepaste onderhoud, of daarvan afgeleid. Daar waar
een van de onderhoudsfilosofieen niet past binnen de huidige onderhoudsstrategie of -strategieen is er sprake van een gedane inschatting van
maatregelen en kosten door BD RWS, in overleg met RWS Zeeland. Na het
proces van onderhoudsoptimalisatie zal er waarschijnlijk sprake zijn van het
moeten aanpassen van de onderhoudsbladen, op basis van de nieuw ontstane
inzichten. Voor alle duidelijkheid, dit laatste heeft voor de genoemde
onderhoudsbladen, vallende binnen dit hoofdstuk, nog niet plaatsgevonden.
De schematische indeling betreffende de vorm van de toegepaste tabellen is
afgeleid van een model zoals dit door NRG wordt gehanteerd. De opgenomen
kosten zijn een combinatie van PU en DUU, terwijl de uiteindelijke
instandhoudingsplannen alleen PU vermelden. De verhouding tussen PU en
DUU is echter zodanig, dat de hoeveelheid kosten vallende onder DUU, ten
opzicht van PU, te verwaarlozen zijn. Daarom wordt in het vervolg van dit
rapport de kostencombinatie van PU en DUU aangeduid als PU.
De sommatie van kosten, in de hierna opgenomen onderhoudsbladen, vindt
plaats op jaarbasis ("jaarkosten"). Deze methode van kostensommatie vindt zijn
oorsprong op basis van het feit dat een aantal onderhoudsoptimalisatiemodellen van NRG, als invoerparameter "onderhoudskosten op jaarbasis"
onderscheiden. Ten behoeve van eenduidigheid in uitvoering en presentatie is
hiervoor gekozen, ook indien er sprake zou kunnen zijn van de mogelijkheid dat
deze kosten op deze wijze verder niet worden gebruikt (bijvoorbeeld in de
situatie van hettoepassen van een niet-NRG onderhoudsoptimalisatiemodel,
die andere parameters behoefd).
6.2

Toelichting op de onderhoudsbladen

De drie basisfilosofieen zijn GAO, TAO en SAO. Deze worden uitgebreid
behandeld in het hoofdrapport.
6.3

Onderhoudsbladen

Zie de navolgende bladzijden.
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Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

Omschrijving
uurloon
90|

851 120

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

24 Vdc-voeding (accu's +laadgeliikr.)

onderhoudsbeurt

0,2

0,06 0,25

1000

62

14.224

24 Vdc-voeding (laadgelijkr.)

einde levensduur

0,1

0,32

8000

62

51.794

517.936

24 Vdc-voeding (accu's)

einde levensduur

0,05

0,06

4500

62

14.974

299.485

Temperatuurregelaar

wordt niet vervangen

Totaal periodiek onderhoud per jaar
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■mm

TOESTANDSAFHANKEL
Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

component toestand

Interval

K ONDERHOUD

Omschrijving

3

V
QJ

‘S
<U
Q_ "O
c

C

c o
£

<
uurloon
901

24 Vdc-voeding (accu's +laadgeiijkr.)

onderhoudsbeurt

24 Vdc-voeding (laadgelijkr.)

einde levensduur

0,2
0,1
0,05

0,06

0,25

851

120

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig

1000

62

14.224

71.118

0,32

8000

62

51.794

517.936

0,06

4500

62

14.974

299.485

62

9.118

817.420

24 Vdc-voeding (accu's)

einde levensduur

24 Vdc-voeding

ometing/testen Saft Nife

Temperatuurregelaar

wordt niet vervangen

Algemene controle

Checklist

26

Voor- en nazorg

26

2.210

85

Aanwezigheid bij test

26

8.840

340

0,06 0,25

0
0,5

1.105

43

468
tot jaar
35.496

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

102.264
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STORINGSAFHANKELIJK
ISO

Actie

Fysieke decompositie

ONDERHOUD

Freqentie

Omschrijving

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

<
uurloon
90|

24 Vdc-voeding (gelijkrichter)

Vervanging unit

24 Vdc-voeding (accu)

Vervanging accu

Temperatuurregelaar

Wordt niet vervangen

6,83E-02
1.60E-04

Verwacht

85] 120

NB. Bedragen en uren zijn voorlopig
8000

62

36.157

4500

62

52

Totaal correctief onderhoud per jaar

36.209]

0
0

Berekeningen kosten onderhoudsacties
24 Vdc-voeding (gelijkrichter)

Vervanging unit

8000

62

529.170

24 Vdc-voeding (accu)

Vervanging accu

4500

62

322.710
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GEBRUIKSAFHANKELIJK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

Omschrijving
90

Motcrbediende schakelaars kering
- mechanisch + elektrisch deel
elektrisch deel

einde levensduur
einde levensduur

0,020

Handmatig bediende schakelaars kering
■ mechanisch + elektrisch deel
■ elektrisch deel

einde levensduur
einde levensduur

0,020

Schakelaars Kering (TH-Netvoeding)
- mechanisch + elektrisch deel
- elektrisch deel

einde levensduur
einde levensduur

uurloon
85 120

15,000
5.000

6.627
6.570

183.540 M-E
147.820 E

0,044

8.000
5.000

6.682
11.065

85.120 M-E
248.960 E

0,020

100.000

0,044

35.000

10.244
8.396

323.300 M-E
188.900 E

0,044

0

Schakelaars Kering (TH-Dieselgeneratoren)
- mechanisch + elektrisch deel
- elektrisch deel

einde levensduur
einde levensduur

0,020

100.000

0,044

35.000

32.781
26.866
0

1.034.560 M-E
604.480 E

Schakelaars Kering (TH Ringvoeding)
- mechanisch + elektrisch deel
- elektrisch deel

einde levensduur
einde levensduur

0,020

0,044

80.000
25,000

6.595
4.939

218.640 M-E
111.120 E

Laagspanningsinstallatie MS Kering

einde levensduur

0,040

11.760

8.000

200.000

Middenspanningskabel

einde levensduur

0,025

#######

100.000

4.000.000

Totaal periodiek onderhoud per jaar

16

228.763

tot verm.sch.kering 541.000
tot.verm.topshuis
#######
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TO ESI A N D S A F H A N K E L IJ K
Onderhoudsactie

Interval

ONDERHOUD
Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

■s-irf

E
O

Fysieke decompositie

uurloon
901 851 120
Motorbediende schakelaars kering
- mechanisch + elektrisch deel
elektrisch deel
Motorbediende schakelaars kering

Handmatig bediende schakelaars kering
- mechanisch + elektrisch deel
- elektrisch deel
Handmatig bediende schakelaars kering

Schakelaars Kering (TH-Netvoeding)
- mechanisch + elektrisch deel
- elektrisch deel
Schakelaars Kering (TH-Netvoeding)

Schakelaars Kering (TH-Dieselgenerator)
mechanisch + elektrisch deel
elektrisch deel
Schakelaars Kering (TH-Dieselgenerator)

Schakelaars Kering (TH Ringvoeding)
- mechanisch + elektrisch deel
• elektrisch deel
Schakelaars Kering (TH Ringvoeding)

Laagspanningsinstallatie MS Kering
Laagspanningsinstallatie MS Kering

einde levensduur
einde levensduur
Halfjaarlijks
Vieriaarlijkse kleine beurt
Achtjaarlijkse grote beurt
tweejaarlijkse IR meting

0,020
0,044

einde levensduur
einde levensduur
Halfjaarlijks
Vierjaarlijkse kleine beurt
Achtjaarlijkse grote beurt

0,020
0,044

einde levensduur
einde levensduur
Halfjaarlijks
Vierjaarlijkse kleine beurt
Achtjaarlijkse grote beurt

0,020
0,044

einde levensduur
einde levensduur
Halfjaarlijks
Vierjaarlijkse kleine beurt
Achtjaarlijkse grote beurt

0,020
0,044

einde levensduur
einde levensduur
Halfjaarlijks
Vierjaarlijkse kleine beurt
Achtjaarlijkse grote beurt

0,020
0,044

Halfjaadijks
einde levensduur
Middenspaningskabels

15.000
5.000
/jaar

0,25
0,125
0.5

0,25
0,125

0,25
0,125

0,25
0,125

0,25
0,125

0,040

0.1
0.5
0,5

2000
4000
1800
8.000
5.000

0,1
0,5
0.5

6.682
11.065
6.016
10.000
7.820
0
10.244
8.396
1.790
3.369
3.369

0,5
1000
1500
100.000
35.000

0,1
0,5

2000
4000
100.000
35.000

0,1
0,5

32.781
26.866
5.728
12.700
12.700

2000
4000
80.000
25.000

0,1
0,5

6.595
4.939
1.432
3.175
3.175

2000
4000

11.760

0,2
Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar
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6.627
6.570
6.802
11.661
12.362

16
16

5.600
8.000

23

11.224

per jaar
6.802
11.661
12.362

totaal
3.401
46.645
98.895

0

0

30.825

148.941

per jaar

per jaar totaal
6.802
3.401
3.564
14.254
3.919
31.355
14.285

49.010

totaal

6.016
10.000
7,820
23.836

3.008
40.000
62.560
1 05.568

6.016
3.056
2.479
11.551

3.008
12.223
19.835
35.066

per jaar
1.790
3.369
3.369
8.528

totaal
895
13.475
26.950
41.320

1.790
1.029
1.068
3.888

895
4.118
8.545
13.557

per jaar
5.728
12.700
12.700
31.128

totaal
2.864
50.800
101,600
155.264

5.728
3.881
4.027
13.636

2.864
15.524
32.213
50.600

per jaar
1.432

totaal
716

3.175
3.175
7.782

12.700
25.400
38.816

1.432
970
1.007
3.409

716
3.881
8.053
12.650

tot 4-jr
tot 8-jr
163.620
315.405 opgeteld
50.000
100.000 maximaal
30,6%
31,7% correctiefactor

247.686
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ST O R I NGSAFHANKE L I JK
ISO

Actie

ONDERHOUD

Freqentie

Tijd

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

S

Omschrijving

Fysieke decompositie

IS)

c
o

uurloon
90

85

120

Motorbediende schakelaars kering
Handmatig isoleren, doorkopp.LS

tijdeliike maatregel

8,8E-02

19

874

- Handmatig isoleren, omleiden MS

tijdelijke maatregel

8,8E-02

19

874

874

- Reparatie schakelaar

(el-deel)

5.1E-02

16

5000

19

8.925

8.925

(el-deel)

1,IE-04

16

5000

19

20

20

tijdelijke maatregel

1,5E-01

19

1.513

1.513

Reparatie schakelaar + smeltveiligheden
■ Handmatig afschakelen

874

12.205
Handmatig bediende schakelaars kering
- Handmatig isoleren, omleiden MS+LS

tijdelijke maatregel

- Reparatie schakelaar

(el-deel)

1.6E-Q3
T.7E-03

16

5000

27

27

512

512
539

Schakelaars Kering (TH-Netvoeding)
Handmatig isoleren, eigen opwekking

tijdelijke maatregel

Reparatie schakelaar

(el-deel)

6.7E-03
6.7 E-03

16

35000

17

17

1.303

1.303

0

1.321

Schakelaars Kering (TH-Dieselgenerator)
■ Handmatig isoleren

tijdelijke maatregel

- Handmatig afschakelen

tijdelijke maatregel

- Reparatie schakelaar

(el-deel)

1.0E-05
6.2E-06
9,5E-05

16

0

16
16

35000

16

0
59

59
60

Schakelaars Kering (TH Ringvoeding)
Handmatig isoleren, omleiden MS

tijdelijke maatregel

Reparatie schakelaar

(el-deel)

3,5E-04
9,1 E-03

1
16

25000

1.067

1.067
1.067

Laagspanningsinstallatie MS Kering
- Reparatie deurschakelaar

0
tijdelijke maatregel

7.5E-02

200

Verwacht
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Totaal correctief onderhoud per jaar

16

1.805

16.996
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ST O R I NGSAFHANKE L IJK
ISO

Actie

ONDERHOUD

Freqentie

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

<D

Fysieke decompositie

E ■°

Omschrijving

Berekening SAO-kosten per positie

90

Motorbediende schakelaars kering
- Handmatjg isoleren, doorkopp.LS
- Handmatig isoleren, omleiden MS
- Reparable schakelaar
- Reparatie schakelaar + smeltveiligheden
- Handmatig afschakelen

tijdelijke maatregel
tijdelijke maatregel
(el-deel)
(el-deel)
tijdelijke maatregel

Handmatig bediende schakelaars kering
- Handmatig isoleren, omleiden MS+LS
- Reparatie schakelaar

tijdelijke maatregel
(el-deel)

Schakelaars Kering (TH-Netvoeding)
- Handmatig isoleren, eigen opwekking
- Reparatie schakelaar

tijdelijke maatregel
(el-deel)

16
16

16

uurloon
85| 120

5000
5000

19
19
19
19
19

9.880
9.880
174.610
174.610
9.880

5000

16.640
294.080

35000

2.600
195.950

9.880
9.880
174.610
9.880
204.250
16.640
294.080
310.720

0

16

0

Schakelaars Kering (TH-Dieselgenerator)
- Handmatig isoleren
- Handmatig afschakelen
- Reparatie schakelaar

tijdelijke maatregel
tijdelijke maatregel
(el-deel)

16

35000

Schakelaars Kering (TH Ringvoeding)
- Handmatig isoleren. omleiden MS
- Reparatie schakelaar

tijdelijke maatregel
(el-deel)

16

25000

Laagspanningsinstallatie MS Kering
- Reparatie deurschakelaar

tijdelijke maatregel
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200

16
16
16

16

2.600
195.950
198.550

8.320
8.320
627.040

8.320
8.320
627.040
643.680

2.080
116.760

2.080
116.760
118.840

24.160
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GEBRUIKSAFHANKELIJK ONDERHOUD
Onderhoudsactie

Interval

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

M

C
'bO
C

£

Fysieke decompositie

Omschrijving

O o

u

>

uurloon

90
Hoogtemetingen, optisch

Einde levensduur
Einde levensduur

0,067
0,067

0,1

Hoogtemetingen, magnetisch
Stuurrelais

Einde levensduur

0,067

0,1

Hydrau-pomp

Einde levensduur

0,040

0,1

Hydrau-schuif

Einde levensduur

0,067

0,1

0,1

Standopnemers hydrauschuif

Einde levensduur

0,067

0,1

Bekabeling

Einde levensduur

0,025

0,5

Smeltveiligheden

Einde levensduur

Overspanningsbeveiliging

Einde levensduur

0,067

85

120
3500
3500

80
300

21.088
79.080

70

366

5.466

4500

130

34.315

0,5

384

0,1

0,5

32

32

0,01

0,1

0,1

0,5

8000

Totaal periodiek onderhoud per jaar
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316320
1186200
1502520
5.466

81.984

1.994

1.994

29.760

768

3.988

3.988

59.520

62

40.494

40.494 1.619.750

18600

18.414

18.414
276.210
70.355 2.067.224

204.838
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T O E ST A N D S A F H A N K E L IJ K
Onderhoudsactie

Fysieke decompositie

Interval

ONDERHOUD
Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

Omschrijving
uurloon
90|

Hoogtemetingen
Hoogtemetingen, optisch
Hoogtemetingen, magnetisch

Zie algemene controle
Einde levensduur
Einde levensduur

34
0,067
0,067

0,1
0,1

Stuurrelais
Stuurrelais

Zie algemene controle
Einde levensduur

34
0,067

0,1

Hydrau-pomp
Hydrau-pomp
Hydrau-pomp

Zie algemene controle
Groot onderhoud
Einde levensduur

34
0,100
0,040

0,1
0,1

Hydrau-schuif
Hydrau-schuif

Einde levensduur
Zie algemene controle

0,067
34

0,1

0,1

0,5

Standopnemers hydrauschuif
Standopnemers hydrauschuif

Einde levensduur
Zie algemene controle

0,067
34

0,1

0,1

0.5

Bekabeling
Bekabeling
Bekabeling

Einde levensduur
Zie algemene controle
24 stuks om de 5 jaar

0,025
34

Smeltveiligheden
Smeltveiligheden

SAO
Zie algemene controle

Overspanningsbeveiliging

SAO
Zie algemene controle

0,5

85| 120

21.088

15%

3500

372
80
300

79.080

15%

70

366
366

0
5.466

10%

130

0
27.287
10.915

15%
15%

1.984

10%

3500

0,5

130
130
384
384
100

768

schuifhoogtemeting
27.7501
316320
1186200
1502520

motoren-groot/klein
27,750|

10%

768
0,5

32

32

8000

0,2

62
62
62

40.494

10%

2.108
hydrauliek etc.
37,0001

34

1240
totaal inp.kosten

Overspanningsbeveiliging

100%

92.500

34
inspectiekosten (totaal)

IR-foto's

Schakelkasten
Pompen

Algemene controle

Checklist
Voor- en nazorg

0,5
0,5

18
18

8100
8100

0,5

70.060
1.360
21.080

Aanwezigheid bij test
Overige 30 tester) zijn
opgenomen bij Veiligsluitenlijnen

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, verste 1.0, 20 december 2000

6.975
6.975

13.950
13.950
496 uur

92.500

16 uur
62 uur
120.400

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar

302.971
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ST O R I NGSAFHANKE L IJK ONDERHOUD
ISO

Fysieke decompositie

Actie

Freqentie

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

Omschrijving
90

Hoogtemetingen
Niveauschakelaar (vervalt)
Stuurrelais
Hydrau-pomp
Hydrau-pomp
Drukschakelaar
Hydrau-schuif
Standopnemers hydrauschuif
Bekabeling
Smeltveiligheden
Overspanningsbeveiliging

defecte vervangen

1.9E-02

0,1

3500

372

35.549

defecte vervangen
herstellen fout
defecte vervangen

5.9E-04
1,IE-04
1,IE-04

0,1
0,1

70
750
4500

366
130
130

96

defecte vervangen

3.6E-03

0,1

defecte vervangen
defecte vervangen
defecte vervangen

4,4E-03
3,16-02
4,7 E-03

0,5

0,1

384

0,1
0,1

Verwacht
Berekenen kosten onderhoudsacties
Hoogtemetingen
Niveauschakelaar (vervalt)
Stuurrelais
Hydrau-pomp
Hydrau-pomp
Drukschakelaar
Hydrau-schuif
Standopnemers hydrauschuif
Bekabeling
Smeltveiligheden
Overspanningsbeveiliging
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uurloon
85 120

250
5
2

’'ZMz&x

62
1240
18600

Totaal correctief onderhoud per jaar

38.501

defecte vervangen

0,1

3500

372

1.826.148

defecte vervangen
herstellen fout
defecte vervangen
defecte vervangen
defecte vervangen
defecte vervangen
defecte vervangen
defecte vervangen
defecte vervangen

0,1
0,1

70
750
4500
800

366
130
130
390
384
768
62
1240
18600

60.024
370.370
857.870
378.300
160.896
321.792
158.410
16.740
212.040

0,1

0,1
0,1

0,5

250
0,1
0,1

5

2

929.902
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GEBRUIKSAFHANKELIJ K
Onderhoudsactie

Interval

ONDERHOUD
Tijdens

Tijdsduur (uur)

t'.

t

Aantal mensen

o
-O

§
"iz
Fysieke decompositie

Omschrijving

TJ

O o
uurloon
90|

85| 120

Kabels in grond

Einde levensduur

0,025

0,89

3,56 8,89

60.000

13,5 km

21.921

876.840

Kabels in goot

Einde levensduur

0,025

5,85

23,4

45.000

10,1 km

14.816

592.655

Hulprelais

Einde levenduur

0,020

392

19.600

23,4

70

80

0
Smeltveiligheden, veiligsluitenliinen

Einde levenduur

0,067

15

180

2.700

0
Smeltveiligheden (voeding NSS)

Einde levenduur

0,067

~~2

24

360

0
Voedingsunit

Einde levenduur

0,067

2.000

_

6

904

13.560

0

0

Totaal periodiek onderhoud per jaar
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38.237

1.505.715

fMUSSt

TO ESI A N D S A F H A N K E LI J K
Onderhoudsactie

Interval

Fysieke decompositie

as®

ONDERHOUD

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

n3

Omschrijving

<
uurloon
90

85

120
waarde

0,2 5%

Kabels

testen

Kabels in grond

Einde levensduur

0,025

0,89 3,56 8,89

Kabels in goot

Einde levensduur

0,025

5,85

23,4

5,09
23,4

23,59

2.052

60.000

13,5

21.921

45.000

10,09

14.816

876.840
592.655
1.469.495

Hulprelais

Einde levenduur

Hulprelais
Smettveiligheden, veiligsluitenlijnen

0,020

70

80

392

19.600

15

180

2.700

30
Einde levenduur

Smeltveiligheden, veiligsluitenliinen

0,067
30

0

0,067

24

0
Smeltveiligheden (voeding NSS)

Einde levenduur

Smeltveiligheden (voeding NSS)
Voedingsunit

360

0
Einde levenduur

0,067

2000

Voedingsunit (6 stuks)

0,1

904

13.560

144
0

Algemene controle

Checklist

26

Voor- en nazorg

26

Aanwezigheid bij test

26

0,5
0,3

1.105

43

2.210

85

1.326

51
179

Checklist

0,5

170

Voor- en nazorg
Aanwezigheid bi[ test

2,5

43

340

85

1.700

425
553
tot/jaar

Totaal toestandsafhankelijk onderhoud per jaar
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47.285

8.903
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STO RI N GSA FHAN K E LIJ K
ISO

Actie

ONDERHOUD

Freqentie

Fysieke decompositie

Tijdens

Tijdsduur (uur)

Aantal mensen

Omschrijving
uurloon
90|

Kabels (in goot) [57 %]

Reparatie kabelbreuk

1.4E-03

Kabels (in grand) [43 %]

Reparatie kabelbreuk

1,0E-03

Hulprelais

Vervanging defect relais

3,9 E-04

5,85

85| 120

23,4

250

186

438

250

9

15

70

80

8
0

Smeltveiligheden, veiligsluitenliinen

Vervanging defecte s.v.

1.3E-03

15

2
0

Smeltveiligheden (voeding NSS)

Vervanging defecte s.v.

4.4E-03

2

1
0

Voedingsunit

Vervanging defecte v.u.

8,4E-04

2000

~e

11
0
0
0
0

Verwacht

474

Totaal correctief onderhoud per jaar

Berekening kosten onderhoudsacties
Kabels (in goot) [57%]

_x

Reparatie kabelbreuk

nee

T_

x

Kabels (in grond) [43 %]

_x

Reparatie kabelbreuk

nee

T_

x_

2

4

8

2

1

1

250

186

321.780

4

8

2

i

i

250

9

14.760

i

i

70

80

19.600

15

1.350

Hulprelais

x

Vervanging defect relais

nee

1

X

Smeltveiligheden, veiligsluitenliinen

x_

Vervanging defecte s.v.

nee

1

X

1

i

5

Smeltveiligheden (voeding NSS)

x_

Vervanging defecte s.v.

nee

7

X

1

i

5

180

Voedingsunit

x_

Vervanging defecte v.u.

nee

7

X

i

2000

13.560

1

1

0
0
0

1

2

i

0
371.230
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7 Vaststellen faalkansen kritieke onderdelen

7.1
7.1.1

Schuifbewegingsinstallatie
Berekening faalkans

Totale faalkans is opgebouwd uit het volgende (afkomstig uit FMECASchuifbewegingsinstallatie).
De waarden van de faalkansen zijn gebaseerd op de "Betrouwbaarheid
Elektrische lnstallaties"Standaard-NIE-002 d.d. 20-03-2000.
Daar waar deze 'norm' niet direct een faalkans aangeeft, is gezocht naar een
overeenkomstig apparaat of materiaal. Van enkele onderdelen (bijvoorbeeld
faalpercentage van de overspanningsafleiders) is een expert-waarde gegeven.

Deelfaalkans
Afwijkende functies
6,3 x 10‘;
Schuif sluit niet, bij test of werkelijke sluiting
3,5 x 10-;
la Schuif sluit niet (bij een werkelijke sluiting!) (34 testen + 2
werkelijk)
2#
Schuif opent niet, bij test of werkelijke sluiting
5,8 x 10'2
2a Schuif opent niet (bij een werkelijke sluiting) (34 testen + 2
3,2 x 10-;
werkelijk)
5,9 x 10':
3#
Schuif schrankt en corrigeert zichzelf niet, bij test of
werkelijke sluiting
3a Schuif schrankt en corrigeert zichzelf niet (bij een werkelijke
3,3 x 10-:
sluiting)
(34 testen + 2 werkelijke sluitingen)
6,8 x 10 3
Schuif gestoord bij werkelijke sluiting (alleen 1 a + 3a)
2,1 x 10’!
Vier willekeurige schuiven sluiten niet (redelijk ver uit
elkaar)
nr.
1#

9,7 x 10

Vier naast elkaar gelegen schuiven sluiten niet bij echte
sluiting
label 7.1
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7.1.2 Foutenboom (faalkans per jaar)
Hoogtemeting

1,9x102

N i veau-schakelaar

geen invl

Stuurrelais

5,9x10“

Hydrau-pomp

1,1x10“

Drukkschakelaar

geen invl

Hydrau-schuif

2,7x103

Stand-opnemer

geen invl,

Bekabeling

4,4x103

Oversp.beveiliging

4,7x10 3

Voor tekst zie
tabel boven

1#

6,3 x 10 2

Overeenkomend met boven (*)

3#

5,8 x 10 2

Overeenkomend met boven (*)

5#

5,9 x 10 :

Opmerkingen:
1. (*) voor gedetailleerde onderbouwing van de faalkansen, zie
tussenberekening van de FMECA-bladen;
2. de faalkansen la, 2a, 3a, 4, 5 en 6 zijn afgeleiden van de overige
faalkansen.
7.1.3 Faalkans in samenhang met risicomatrix.
Risico Veiligheid
Uit de FMECA blijkt dat de faalkans met gevolgen niet in het grijze vlak van de
risicomatrix Veiligheid ligt.
De faalkans, in geval van vier schuiven naast elkaar falen is 9,7 x 10'15
(berekening 8#), maal het gevolg een "waterdoorlaat groter dan toegestaan"
bevindt zich ook niet in het grijze vlak van de risicomatrix.
Risico ecologie en waterkwaliteit
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix ecologie en
waterkwaliteit.
Risico Bereikbaarheid
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix bereikbaarheid.
Risico Economie
Het totaal van de vervangingswaarde van de schuifbeweging (kritieke
onderdelen) beloopt circa kf 5.600 (prijspijl 1996). Bij een falen van de
schuifbewegingsinstallatie zullen de reparatie- en vervangingskosten echter een
lager bedrag zijn gezien het grote aantal onderdelen waaruit de 62
schuifbewegingen zijn samengesteld.
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7.2
7.2.1

LCC (besturing ex PLC)
Berekening faalkans

Totale faalkans is opgebouwd uit het volgende (afkomstig uit FMECABesturingssysteem)
De waarden van de faalkansen zijn gebaseerd op de "Betrouwbaarheid
Elektrische Installaties" Standaard NIE-002 d.d. 20-03-2000.
Daar waar deze ‘norm’ niet direct een faalkans aangeeft, is gezocht naar een
overeenkomstig apparaat of materiaal. Van enkele onderdelen (bijvoorbeeld
faalpercentage van de overspanningsafleiders) is een expert-waarde
(engineerings judgement) gegeven.
nr.

1#
2#
3#

Deelfaalkans
7,3 x 10'2
1,3 x 10'1,4 x 10'3
2.9 x 10'5

Afwijkende functies
Geen 24V-dc-voeding
Temperatuurte laag (geen effect bij echte sluiting)
Temperatuur te hoog (geen effect bij echte sluiting)
Vier willekeurige schuiven sluiten niet (redelijk ver uit
elkaar)

1,3 x10'1

Vier naast elkaar gelegen schuiven sluiten niet bij echte
sluiting (exclusief PLC)
label 7.2

7.2.2

Foutenboom (faalkans per jaar)

Geen 220 V-voeding

4,4x1 O’3

Defecte regelaar

6,8x10'2

Defecte batterij

Kortsluiitng in 24V-ra

1#

7,3 x 10

:

2#

1,2 x 10

:

3#

7,1 x 10'2

Kortsluiting afnamegr

Defecte thermostaat

Verwarmingselement

geen invl

Smeltveiligheid

1,2x1 O'2

Defecte thermostaat

Opmerkingen:
1. (*) voor gedetailleerde onderbouwing van de faalkansen, zie
tussenberekening van de FMECA-bladen.
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7.2.3

Faalkans in samenhang met risicomatrix.

Risico Veiligheid
Uit de FMECA blijkt dat de faalkans met gevolgen in het grijze vlak van de
risicomatrix Veiligheid ligt.
De faalkans dat vier willekeurige schuiven falen is 2.9 x 10'5. De waterdoorlaat
is in dit geval groter dan toegestaan, doch het gevolg van bodemaantasting is
niet aanwezig.
De faalkans, in geval van vier schuiven naast elkaar falen is 1,3 x 10'10, maal
het gevolg een "waterdoorlaat groter dan toegestaan" bevindt zich niet in het
grijze vlak van de risicomatrix.
Risico ecologie en waterkwaliteit
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix ecologie en
waterkwaliteit.
Risico Bereikbaarheid
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix bereikbaarheid.
Risico Economie
Het totaal van de vervangingswaarde van de LCC (excl. PLC) beloopt circa k/
1.500 (prijspeil 1996). Bij een falen van e6n LCC zullen de reparatie- en
vervangingskosten echter een lager bedrag zijn gezien het grote aantal
onderdelen waaruit de 62 LCC's zijn samengesteld.

.WA-. ^..

1

?

Laadgelijknchter
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7.2.3 Faalkans in samenhang met risicomatrix.
Risico Veiligheid
Uit de FMECA blijkt dat de faalkans met gevolgen in het grijze vlak van de
risicomatrix Veiligheid ligt.
De faalkans dat vier willekeurige schuiven falen is 2.9 x 10‘ . De waterdoorlaat is
in dit geval groter dan toegestaan, doch het gevolg van bodemaantasting is niet
aanwezig.
De faalkans, in geval van vier schuiven naast elkaar falen is 1,3 x 10'10, maal het
gevolg een "waterdoorlaat groter dan toegestaan" bevindt zich niet in het
grijze vlak van de risicomatrix.
Risico ecologie en waterkwaliteit
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix ecologie en
waterkwaliteit.
Risico Bereikbaarheid
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix bereikbaarheid.
Risico Economie
Het totaal van de vervangingswaarde van de LCC (excl. PLC) beloopt circa k/
1.500 (prijspeil 1996). Bij een falen van een LCC zullen de reparatie- en
vervangingskosten echter een lager bedrag zijn gezien het grote aantal
onderdelen waaruit de 62 LCC's zijn samengesteld.
5
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7.3

Noodsluitsysteem

7.3.1 Berekening faalkans
Totale faalkans is opgebouwd uit het volgende (afkomstig uit FMECANoodsluitsysteem)
De waarden van de faalkansen zijn gebaseerd op de "Betrouwbaarheid
Elektrische Installaties" Standaard NIE-002 d.d. 20-03-2000.
Daar waar deze 'norm' niet direct een faalkans aangeeft, is gezocht naar een
overeenkomstig apparaat of materiaal. Van enkele onderdelen (bijvoorbeeld
faalpercentage van de overspanningsafleiders) is een expert-waarde gegeven.
Deelfaalkans

nr.

Afwijkende functies

1#

Geen of fout commando wegens kabelbreuk

2,4 x 1Cr;

2#

Geen of fout commando wegens hulprelais

3,9 x 10 ‘

3#

Geen of fout commando wegens smeltveiligheid (LS)

1,3 x 10‘;

4#

Geen of fout commando wegens smeltveiligheid (NSS)

4,4 x 10~;

5#

Geen of fout commando wegens voedingsunit

8,4 x lO 3

Defect noodsluitsysteem

?,? x 1CT

Vier naast elkaar gelegen schuiven sluiten niet bij echte
sluiting (excl. Noodsluitsysteemautomaat)

5,6 x 10 s

6#

label 7.3

7.3.2

Kabel van TH

R31

Kabels van R31-R01

Foutenboom (faalkans per jaar)

2,6x10'
1,8x10

Kabel van TH -> SOI

2,4 x 10'3

j 1#

Kabels van SOI -SI 5

Kabel van SI5 -*H01

8,8x10‘3

Kabels van H01-H15

8,4x1 O'4

40 hulprelais

1,5x104

Smeltveiligheden LS

1,4x1 O'4

3||,P=0,1

\ 2#

3,9 x 10 '

40x,21|, p=0,1

1

3#

1,3 x 10'3

-t-

5x,3|, p=0,1

faalkans per

(9,3 x lO’3)
?,? x 10‘7

j

4#

Smeltveiligheden NSS

2x

j
Voedingsunit

Noodsluitsysteem

4,4 x 10'3

5#

8,4 x 10-'

2x,3 ||, p=0,1

?,?x10'7

?
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Opmerkingen:
1. (*) voor gedetailleerde onderbouwing van de faalkansen, zie
tussenberekening van de FMECA-bladen.
7.3.3

Faalkans in samenhang met risicomatrix.

Risico Veiligheid
Uit de FMECA blijkt dat de faalkans met gevolgen in bet grijze vlak van de
risicomatrix Veiligheid ligt V3x3.
Omdat in geval van uitval van de veiligsluitenlijnen de schuiven handmatig
gestuurd kunnen worden is de kans van afwezigheid van personeel bij een
noodsluiting (gesteld een maal in de honderd jaar) van invloed op de faalkans.
Risico ecologie en waterkwaliteit
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix ecologie en
waterkwaliteit.
Risico Bereikbaarheid
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix bereikbaarheid.
Risico Economic
Het totaal van de vervangingswaarde van het sluitsysteem beloopt circa k/ 400
(prijspeil 1996). Bij een falen van de het sluitsysteem zullen de reparatie- en
vervangingkosten echter een lager bedrag zijn.
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7.4
7.4.1

Middenspanning
Berekening faalkans

Totale faalkans is opgebouwd uit het volgende (afkomstig uit FMECAMiddenspanningsinstallatie)
De waarden van defaalkansen zijn gebaseerd op de "Betrouwbaarheid
Elektrische Installaties" Standaard NIE-002 d.d. 20-03-2000.
Daar waar deze 'norm' niet direct een faalkans aangeeft, is gezocht naar een
overeenkomstig apparaat of materiaal.
nr.

Deelfaalkans
2,3 x 10 -

Afwijkende functies
Kering faait door defect aan Motorbediende
schakelaar Kering
Kering faait door defect aan Handmatig bediende
schakelaar Ker.
Kering faait door defect aan Schakelaars TopshuisNetvoeding
Kering faait door defect aan Schakelaars TopshuisDieselgener,
Kering faait door defect aan Schakelaars TopshuisRingvoeding
Kering faait door defect aan Laagspanningsinstallatie
Kering
Kering faait door defect aan Middenspanningskabels
Kering faait door defect aan Middenspanningstrafo's

1#

2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#

1,1 x 10(
4,0 x 10 (
7,8 x 10
5,5 x 10'(
4,5 x 10 '
?,? x 10 '
?,? x 10-7

1,7 x 10-'

Kering faait door defect aan Middenspanning (excl.

9#

kabels en transformatoren)
label 7.4

7.4.2

Foutenboom (faalkans per jaar)

Defecte motorbediende schakelaar bij echte sluiting
Kering faait

2,3 x lO’5

Defecte handbedieninde schakelaar bij echte sluiting
Kering faait

8,8 x lO’5

Defecte schakelaar Netvoeding bij echte sluiting
Kering faait

4,0 x 10'6

MS-schakelaar dieselgeneratoren bij echte sluiting
kering faait

7,8 x lO’13

MS-schakelaar keringtopshuis - ringvoeding
kering faait

5,5 x lO *

Laagspanningsinstallatie defect,
kering faait

4,5 x lO'5

MS-kabels defect
kering faait

?,? x lO'5

Middenspanningstrafo's falen,
kering faait

?,? x lO’7

9#

+

Opmerkingen:
1. (*) voor gedetailleerde onderbouwing van de faalkansen, zie
tussenberekening van de FMECA-bladen.
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1,7 x lO’4

7.4.3 Faalkans in samenhang met risicomatrix.
Risico Veiligheid
Uit de FMECA blijkt dat de faalkans met gevolgen in het grijze vlak van de
risicomatrix Veiligheid ligt.
De faalkans, in geval van vier schuiven naast elkaar falen is 1,7 x 10'4, maal het
gevolg een "waterdoorlaat groter dan toegestaan" bevindt zich in het grijze
vlak van de risicomatrix.
Risico ecologie en waterkwaliteit
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix ecologie en
waterkwaliteit.
Risico Bereikbaarheid
De faalkans heeft geen betrekking op de risicomatrix bereikbaarheid.
Risico Economic
Het totaal van de vervangingswaarde van de gehele Middenspanningsinstallatie
beloopt / 7.960.000 (prijspeil 1996). Bij een falen van de
Middenspanningsinstallatie zullen de reparatie- en vervangingkosten echter een
lager bedrag zijn gezien het grote aantal onderdelen waaruit de
Middenspanningsinstallatie is samengesteld.
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8 Vaststellen keuze en invoer onderhoudsmodellen

8.1

A/lodellen

Voor de optimalisatie van de onderhoudsintervallen is gebruik gemaakt van
onderstaande modellen.
nr.

hoofdonderdeel

specifiek onderdeel

model

Schuifbewegingsinstallatie

Motoren groot/klein
Hydrauliek sturen/bewaken
Schuifhoogtemeting
LCC + besturing (ex PLC)
Veiligsluitenlijnen
Noodsluitsysteem
Vermogensschak. (Kering)
Vermogensschakelaars (ov)
LS-onderdelen (Kering)
Middenspanningskabels

BD1
BD1
geen
BD1
BD2
p.m.
BD1
BD1
geen
BD2

Besturing
Noodsluitsysteem
Middenspanning

label 8.1

8.2 Invoergegevens
De invoergegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 9.
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9 Vaststellen resultaat onderhoudsmodellen

9.1

Model en invoerparameters

Zie volgende pagina's.
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9.2

Schuifbewegingsinstallatie Motoren Groot/klein

9.2.1

Gegevenstabel
Opmerkingen

Onderdeel

Onderwerp
Hoofdonderdeel

Schuifbeweging

Constructie-onderdeel

Motoren (groot/klein)

130 stuks

Subonderdeel

Hydraulische pompen

Daarnaast zijn er nog circa 150 aandrijvingen die worden
opgenomen onder “overige aandrijvingen"

Onderhoudsstrategie
Optimalisatie-model

GAO
BD1
Levensduur

Te optimaliseren op

5% defect na 20 jaar
95% defect na 30 jaar
verdeling: normaal

Te meten grootheid

Isolatieweerstand
lagerconditie

Afkeurgrens

< 2 MegaOhm
Trillingen

Degredatie
Voorschrift inspectie

voorlopig lineair
2-wekelijkse test
kwartaal-inspectie
IR-foto’s, aansluitingen
NEN 3140

(afkeurgrens wordt nog onderzocht)

p.m.
7
14
p.m.
35
858
370

Bruto kosten inspectie [/]

Kosten inspectie per jaar [k/]
Bruto vervangingskosten [k/]
Faalkosten per storing [k/]

1,1 x 10"

Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]
Verwachte levensduur [jaar]

<

1

25
858

Bruto vervangingsinvestering [k/]
Berekende verwachte levensduur [j]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]

26 x per jaar
4 x per jaar
elk tweede jaar
elk vijfde jaar
2-wekelijkse test elders opgenomen
kwartaalinspectie
IR-foto's per twee jaar
opgenomen in kwartaalinspectie
Zie onderhoudsblad (ohb-)TAO
vervangen E-motor (130 stuks)
herwikkelen E-motor (130 stuks)
Uit FMECA

20

Theoretische waarde
Zie uitkomst BD1-model

43

Spreiding in jaren
Te verrichten (vervangings)onderhoud

Vernieuwen E-motor

Vervanging spreiden over drie jaar
GAO-strategie.
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond van de
(NEN3140-)inspecties per vijf jaar worden bijgesteld.

Tabel 9.1

9.2.2

Berekeningsresultaat model

Berekeningsresultaten:

norm

kosten

optimaal onderhoudsinterval

20

gemiddelde faalinterval

25

n.v.t. jaar
25 jaar
fysiek

faalvorm (norm/fysiekj
n.v.t.

/jaar

3.48E-02 n.v.t.

/jaar

conditionele faalkanseis
conditionele faalkans

1221

n.v.t. kfl

216

n.v.t. kfl

38

n.v.t. kfl

NCWjaarlijks onderhoud

597

n.v.t. kfl

met nieuwbouwkosten

370

n.v.t. kfl

NOW totaal
NOW gepland onderhoud
NCW storing onderhoud

onderhoudscenario

GAO

Resultatenscherm BD1 Motoren Groot/klein
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9.3 Schuifbewegingsinstallatie Hydrauliek sturen/bewaken (el-deel)
9.3.1 Gegevenstabel
Onderwerp
Hoofdonderdeel

Onderdeel
Schuifbeweging

Opmerkingen

Constructie-onderdeel

Hydrauliek (el-deel)

indusief bekabeling en relais

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

GAO
BD1
Levensduur

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op

5% defect na 15 jaar
95% defect na 20 jaar
verdeling: normaal

Isolatieweerstand

Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie

< 2 MegaOhm
voorlopig lineair
2-wekelijkse test
kwartaal-inspectie
IR-foto's, aansluitingen
NEN 3140

Voorschrift inspectie

Bruto kosten inspectie [k/]
14
44

Kosten inspectie per jaar [k/1

2.067
930

Bruto vervangingskosten [k/]
Faalkosten per storing [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]

3,0 x IQ

15
40
82
30
60
276
1.620
14
40
72

Verwachte levensduur [jaar]
Bruto vervangingsinvestering [k/]

Berekende verwachte levensduur [j]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding in jaren
Te verrichten onderhoud

3

Vervangen schuiven (wtb),
overspanningsafleiders,
stuurrelais, bekabeling

26 x per jaar
4 x per jaar
elk tweede jaar
elk vijfde jaar
40 % kwartaalinspecties (aan
schuifbewegingsinstallaties) per jaar
IR-foto's elke twee jaar
zie ohb-TAO
vervangen onderdelen, zie ohb-GAO
totaal, zie ohb-SAO
samengesteld, zie ohb-SAO
zie ohb-SAO
theoretische waarde (ex. Bekabeling)
bekabeling
stuurrrelais
hydraulische schuiven
standopnemers schuiven
overspanningsbeveiligingen
bekabeling
zie uitkomst BD1-model
bekabeling
Vervanging spreiden over twee jaar
GAO-strategie
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond
van de (NEN3140-)inspecties per vijf jaar worden
bijgesteld.

Tabel 9.2

9.3.2 Berekeningsresultaat model

Berekeningsresultaten:
opfimaal onderhoudsmtervaf
gemiddelde faalinterval
faalvorm (norm/fyslek)
cond itionelefaalkansejs
c onditionele faaUcans
NCW totaal
NCW gepland onderhoud
NCWsTfbring onderhoud
NCWjaarlij'ks onderhoud
met nieuwbouwkosten
onderfibudscenario

kosten

12T
T7"

1.85E-02
3183
1T07
49
T22T
805

norm
n.v.t. jaar
17 jaar
fysiek
n.vX.
7jraar
n.v.t.
7j'aar
n.v.t. Ml
n.v.t. kfl
n.v.t. kfl
n.v.t. Ml
n.v.t. kfr

GAO

Resultatenscherm BD1 Hydrauliek

2de generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

57

9.4 Schuifbewegingsinstallatie Schuifhoogtemeting
9.4.1

Gegevenstabel

Opmerkingen

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel

Schuifbeweging

Constructie-onderdeel
Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

Schuifhoogtemeting

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op
Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie
Voorschrift inspectie
Bruto kosten inspectie [kf]
Kosten inspectie per jaar [k/]
Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]
Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [k/]

Geen
Geen
Geen
Geen
spontaan
geen, algemene controle

SAO

Berekende verwachte levensduur [jr]
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

Indien echter 20% onderdelen defect zijn geweest ->
modificeren

28
1.826
1.9 x 10'

Op te nemen in groot logistiek verantwoord schema
30% van kwartaalinspectiekosten
Zie ohb-TAO
aantal 372

36
15
316
1.186
11

Optische codegevers (80)
Magnetische codegevers (300)
20% van 372, fk= 1.9 x 10~2, afgerond

137
Vervanging spreiden over drie jaar
SAO-strategie
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond van
de storingsmeldingen per vijf jaar worden bijgesteld.

Vervanging
schuifhoogtemetingen

Tabel 9.3

mm
•

:

Ifc

*;■

■
i*.

Bliksembeveiliging
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9.5
9.5.1

Gesturing LCC
Gegevenstabel

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel

Besturing LCC

Constructie-onderdeel

LCC (excl. PLC)

Opmerkingen
De onderdelen van de PLC zijn niet opgenomen,
hierdoor betreft het alien de LS-verdeling, de 24 Vdcvoeding en de temperatuurregeling

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie
Optimalisatie-model

GAO
BD1

Te optimaliseren op

Levensduur (accu's en
gelijkrichters)

Te optimaliseren op
Te meten grootheid
Afkeurgrens

Levensduurverwachting
geen
geen
spontaan

Degredatie
Voorschrift inspectie

5% defect na 10 jaar/15 jaar
95% defect na 20 jaar/25 jaar
verdeling: normaal

Twee wekelijkse test
jaarlijks klein onderhoud
accu's +gelijkrichter
NEN3140 (LS)

Bruto kosten inspectie [k/]

26 keer per jaar
een keer per jaar
een keer per vijf jaar
<1
9
71
35

Kosten inspectie per jaar [k/]
Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]

Twee-wekelijkse test
jaarlijkse Ohmmeting
5 jaarlijkse onderhoudsbeurt
Zie onderhoudsblad TAO

852
4,2 x 10~:

Zie onderhoudsblad SAO
Samengesteld
36 Zie onderhoudsblad SAO
10 Laadgelijkrichter
20 Accu's
518 Laadgelijkrichter
300 Accu’s
10 Geen goede berekening, hou huidige interval aan
20
67

Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [kf]
Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

Vervanging gelijkrichters en
accu's

Vervanging spreiden over twee jaar
GAO-strategie.

Tabel 9.4

9.5.2

Berekeningsresultaten model

Berekenings res ultaten:

kosten

n.v.t.

optimaal onderhoudslnfervaf
gerriaaeldeTaalinfervaT

n.v.f jaar

15 jaar

15"

faalvorm (norrrVfysiek)

fysiek

conditionele faalkanseis
condifioneleTaalkans

n.vCt.
"#DEEL/0r

NCVBTotaal

""1830

NCW geplaffd ondeffioud""

7jaar

n.v.t.

/jaar
n.v.t. Rff
n.v.t.

NCW storing onderhoud"""

""884"

n.v.t.

Rff
kfl

NCW jaarlijRs onderhoud""

■"532

n.v.t. Rff"

met nieuw bouw kdste n

""4T4

n.v.t.

onderhoudscenario

Rfr

SACT
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9.6
9.6.1

Noodsluitsysteem Veiligsluitenlijnen
Gegevenstabel

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel

Noodsluitsysteem

Constructie-onderdeel

Veiligsluitenlijnen

Opmerkingen
Inclusief relais noodsluitsysteem. Het onderdeel
Noodsluitsysteemautomaat is niet opgenomen

Subonderdeel
TAO
BD2
Onderhoudsinterval
Isoiatieweerstand

Onderhoudsstrategie
Optimalisatie-model
Te optimaliseren op
Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie

<1 MegaOhm
Voorlopig lineair

Twee wekelijkse test
Kabelmetingen

Voorschrift inspectie

<1
1
27

Bruto kosten inspectie [k/]

Kosten inspectie per jaar [k/]
371
1,3 x 1Q';
<1
40
50
15
1.470
20
17
37
50
15
41

Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/3
Verwachte levensduur (jaar)

Bruto vervangingsinvestering [k/j

Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

500 MOhm
2 MOhm
40 jaar
1
10

conditie nieuw
conditie falen
levensduurverwachting
niet-lineairiteit factor b
spreiding bij falen (I)

Vervanging onderdelen i
kabels

Elke twee weken
Elke 5 jaar 5% testen
Twee-wekelijkse test
Kwartaaltest
5 jaarlijkse test 5%
Zie onderhoudsblad TAO
Zie onderhoudsblad SAO
Zie onderhoudsblad SAO
kabels
relais
voedingsunits en smeltveiligheden
kabels
hulprelais
voedingsunits + smeltveiligheden
kabels (zie uitkomst BD2-model)
relais (niet berekend)
voedingsunits en smeltveiligheden (n.b.)
Vervanging spreiden over drie jaar
TAO-strategie.
Het interventieniveau moet nader worden
vastgesteld

Tabel 9.5

9.6.2

Berekeningsresultaten model

kosten

Berekeningsresultaten
interventie niveau:

falen

optimaal onderhoudsinterval

n.v.t.

39,35 Mohm
37 jaar
41

gemiddelde levensduur

41 jaar
norm

faalvorm (norm/fysiek)

1.40E-03 /jaar

conditionele faalkanseis
maximale conditionele faalkans

norm

7,51 E-05 /jaar

n.v.t.

NOW totaal

1.606

1.970 kfl

0

450 kfl

NOW onderhoud
NOW falen

86

0 kfl

NOW jaarlijks onderhoud

50

50 kfl

1.470

1.470 kfl

nieuwbouwkosten
onderhoudscenario

TAO norm

Resultatenscherm BD2 Veiligsluitenlijnen
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9.7
9.7.1

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (motorbediend)
Cegevenstabel

Onderwerp
Hoofdonderdeel

Onderdeel
Middenspanning

Opmerkingen

Constructie-onderdeel

Vermogensschakelaars
Kering

19 stuks

GAO

Omdat er geen degradatie en daarbij objectieve
metingen bestaat, kan er alleen maar GAO met
inspecties worden uitgevoerd

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

Optimalisatie-model

BD1

Te optimaliseren op

Levensduurverwachting
el / wtb-deel

5% defect na 20 / 40 jaar
95% defect na 30 / 60 jaar
verdeling: normaal

Te meten grootheid
Afkeurgrens

niets specifieks
niets specifieks
onbekend (spontaan)
gangbaarheidscontrole
4 jaarlijkse el-inspectie
8 jaarlijkse algemene insp.

Alleen door externe deskundigen

Degredatie
Voorschrift inspectie

3
14
31
14
204
6,0 x 10 12
30-60

Bruto kosten inspectie [k/]

Kosten inspectie per jaar [k/]
Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]
Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [k/]

148
184
30/60

Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

4- en 8-jaarlijkse fabrikantinspecties en onderhoud.
Vervanging el-gedeelte
Vervanging geheel

Twee keer per jaar
Een keer per 4 jaar, behalve bij 8 jr insp.
Een keer per 8 jaar
Vi-jaarsinspectie
4 jaarsinspectie
8 jaarsinspectie
Zie ohb-SAOt
Zie ohb-SAO
Zie ohb-SAO
Samengesteld, theoretische waarde
E-deel
M-deel
Zie BD1 -model. Omdat er geen maatschappelijke
gevolgkosten zijn, adviseert het model SAP
Vervanging spreiding over 2 jaar
GAO-strategie.
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond
van de fabrikants-inspecties per vijf jaar worden
bijgesteld-

Tabel 9.6

9.7.2

Berekeningsresultaten model

kosten

Berekeningsresultaten:
optimaal onderhoudsinterval

n.v.t.

n.v.t.
45

gemiddelde faalinterval

fysiek

faalvorm (norm/fysiek)

n.v.t. /jaar

conditionele faalkanseis
conditionele faalkans

3.5E-01 n.v.t.
728 n.v.t.

NCW totaal

0 n.v.t.

NCW gepland onderhoud

46 n.v.t.

NCW storing onderhoud
NCW jaarlijks onderhoud

350 n.v.t.

met nieuwbouwkosten

332 n.v.t.

onderhoudscenario

jaar
45 jaar

/jaar

kfl
kfl
kfl
kfl
kfl

SAO
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9.8

9.8.1

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (handbediend)

Gegevenstabel

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel
Constructie-onderdeel

Middenspanning

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

Opmerkingen

Vermogensschakelaars
Kering

32 stuks

GAO

Omdat er geen degradatie en daarbij objectieve
metingen bestaat, kan er alleen maar GAO met
inspecties worden uitgevoerd

BD1
Levensduurverwachting
el / wtb-deel

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op

5% defect na 20 / 40 jaar
95% defect na 30 / 60 jaar
verdeling: normaal
Alleen door externe deskundigen

niets specifieks
niets specifieks
onbekend (spontaan)
gangbaarheidscontrole
4jaarlijkse el-inspectie
8 jaarlijkse algemene insp.

Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie
Voorschrift inspectie

3
12
20
12

Bruto kosten inspectie [k/]

Kosten inspectie per jaar [k/]

311

Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]

1,7 x 103
< 1
30/60
249
85
30 / 60

Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [k/]
Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Venrangingskosten per jaar [k/]

Twee keer per jaar
Een keer per 4 jaar, behalve bij 8 jr insp.
Een keer per 8 jaar
1
/2-jaar inspectie
4 jaarsinspectie
8 jaar inspectie
Zie onderhoudsblad TAO
Zie ohb-SAO
Zie onderhoudsblad SAO
Samengesteld, theoretische waarde
E-deel
M-deel
Zie BD1-model. Omdat er geen maatschappelijke
gevolgkosten zijn, adviseert het model SAO

10

Spreiding
Te verrichten onderhoud

Vervanging spreiding over 2 jaar
GAO-strategie.
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond
van de fabrikants-inspecties per vijf jaar worden
bijgesteld.

4- en 8-jaarlijkse fabrikantinspecties en onderhoud.
Vervanging el-gedeelte
Vervanging geheel
Tabel 9.7
9.8.2

Berekeningsresultaten model

optimaal onderhoudsinterval

norm

kosten

Berekeningsresultaten:

n.v.t.

n.v.t.
fysiek

faalvorm (norm/fysiek)

n.v.t. /jaar

conditionele faalkanseis
conditionele faalkans

jaar

45 jaar

45

gemiddelde faalinterval

3.5E-01 n.v.t.

NOW totaal
NOW gepland onderhoud

/jaar

657 n.v.t.

kfl

0 n.v.t.

kfl

44 n.v.t.

kfl

NOW jaarlijks onderhoud

100 n.v.t.

kfl

met nieuwbouwkosten

512 n.v.t.

kfl

NOW storing onderhoud

onderhoudscenario

SAO

Resultatenscherm BD1 Middenspanning Handbediende schakelaars
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9.9 Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (netvoeding)
9.9.1 Gegevenstabel
Opmerkingen

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel

Middenspanning

Constructie-onderdeel

Vermogensschakelaars
Kering

5 stuks

Onderhoudsstrategie

GAO

Omdat er geen degradatie en daarbij objectieve
metingen bestaat, kan er alleen maar GAO met
inspecties worden uitgevoerd

Optimalisatie-model

BD1
Levensduurverwachting
el / wtb-deel

Subonderdeel

Te optimaliseren op

5% defect na 20 / 40 jaar
95% defect na 30 / 60 jaar
verdeling: normaal
Alleen door externe deskundigen

niets specifieks
niets specifieks
onbekend (spontaan)
gangbaarheidscontrole
4 jaarlijkse el-inspectie
8 jaarlijkse algemene insp.

Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie
Voorschrift inspectie

Twee keer per jaar
Een keer per 4 jaar, behalve bij 8 jr insp.
Een keer per 8 jaar
1
/2-jaar inspectie
4 jaarsinspectie
8 jaar inspectie

Bruto kosten inspectie [k/]

Kosten inspectie per jaar [k/]
199
6,7 x 10"

Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]

30 / 60
189
323
30/60

Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [k/]
Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

Zie onderhoudsblad TAO
Zie ohb-SAO
Zie onderhoudsblad SAO
Samengesteld, theoretische waarde
E-deel
M-deel
Zie BD1-model. Omdat er geen maatschappelijke
gevolgkosten zijn, adviseert het model SAO

12
4- en 8-jaarlijkse fabrikantinspecties en onderhoud.
Vervanging el-gedeelte
Vervanging geheel

Vervanging spreiding over 2 jaar
GAO-strategie.
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grand
van de fabrikants-inspecties per vijf jaar worden
bijgesteld.

Tabel 9.8

9.9.2 Berekeningsresuitaten model

kosten

Berekeningsresuitaten:
optimaal onderhoudsinterval

norm
n.v.t.

n.v.t.
45

gemiddelde faalinterval

45 jaar
fysiek

faalvorm (norm/fysiek)
conditionele faalkans

jaar
n.v.t.

conditionele faalkanseis
3.5E-01 n.v.t.

/jaar

656 n.v.t.

/jaar

NCW totaal

0 n.v.t.

NCW gepland onderhoud

kfl

44 n.v.t.

kfl

NCW jaarlijks onderhoud

100 n.v.t.

kfl

met nieuwbouwkosten

512 n.v.t.

kfl

NCW storing onderhoud

onderhoudscenario

SAO
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9.10 Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (Dieselgeneratoren)
9.10.1

Gegevenstabel

Opmerkingen

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel

Middenspanning

Constructie-onderdeel

Vermogensschakelaars
Dieselgeneratoren

16 stuks

GAO

Omdat er geen degradatie en daarbij objectieve
metingen bestaat, kan er alleen maar GAO met
inspecties worden uitgevoerd

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

BD1
Levensduurverwachting
el / wtb-deel

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op

5% defect na 20 / 40 jaar
95% defect na 30 / 60 jaar
verdeling: normaal
Alleen door externe deskundigen

niets specifieks
niets specifieks
onbekend (spontaan)
gangbaarheidscontrole
4 jaarlijkse el-inspectie
8 jaarlijkse algemene insp.

Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie
Voorschrift inspectie

3
16
32
14
644

Bruto kosten inspectie [kf]

Kosten inspectie per jaar [k/]
Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]

9,3 x 1Q':
<

Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

1

30 / 60
604
1.035
30/60

Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [kf]

Twee keer per jaar
Een keer per 4 jaar, behalve bij 8 jr insp.
Een keer per 8 jaar
1
/2-jaar inspectie
4 jaarsinspectie
8 jaar inspectie
Zie ohb-TAO
Zie ohb-SAO
Zie ohb-SAO
Samengesteld, theoretische waarde
E-deel
M-deel
Zie BD1-model. Omdat er geen maatschappelijke
gevolgkosten zijn, adviseert het model SAP

37
4- en 8-jaarlijkse fabrikantinspecties en onderhoud.
Vervanging el-gedeelte
Vervanging geheel

Vervanging spreiding over 2 jaar
GAO-strategie.
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond
van de fabrikants-inspecties per vijf jaar worden
bijgesteld.

Tabel 9.9

9.10.2

Berekeningsresultaten model

kosten

Berekeningsresultaten:
optimaal onderhoudsinterval

norm
n.v.t.

n.v.t.

45 jaar

45

gemiddelde faalinterval

n.v.t.

conditionele faalkanseis
conditionele faalkans

jaar

fysiek

faalvorm (norm/fysiek)

3.5E-01 n.v.t.

/jaar

2133 n.v.t.

/jaar

NCW totaal

0 n.v.t.

kfl

NCW storing onderhoud

144 n.v.t.

kfl

NCWjaarlijks onderhoud

350 n.v.t.

kfl

1.639 n.v.t.

kfl

NCW gepland onderhoud

met nieuwbouwkosten
onderhoudscenario

SAO

Resultatenscherm BD1 Middenspanning Dieselgenaratorschakelaars

2dt generatie Instandhoudingsplannen OSK, versie 1.0, 20 december 2000

64

9.11

9.11.1

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (Ringvoeding)

Gegevenstabel

Onderwerp
Hoofdonderdeel

Onderdeel
Middenspanning

Opmerkingen

Constructie-onderdeel

Vermogensschakelaars
Ringvoeding

4 stuks

GAO

Omdat er geen degradatie en daarbij objectieve
metingen bestaat, kan er alleen maar GAO met
inspecties worden uitgevoerd

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

BD1
Levensduurverwachting
el / wtb-deel

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op

niets specifieks
niets specifieks
onbekend (spontaan)
gangbaarheidscontrole
4 jaarlijkse el-inspectie
8 jaarlijkse algemene insp.

Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie
Voorschrift inspectie

Bruto kosten inspectie [k/]

Kosten inspectie per jaar [k/]
119
9,0 x 10^
1
30/60
111
219
30 / 60

Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]
Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [k/]
Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

4- en 8-jaarlijkse fabrikantinspecties en onderhoud.
Vervanging el-gedeelte
Vervanging geheel

5% defect na 20 / 40 jaar
95% defect na 30 / 60 jaar
verdeling: normaal
Alleen door externe deskundigen

Twee keer per jaar
Een keer per 4 jaar, behalve bij 8 jr insp.
Een keer per 8 jaar
Vz-jaar inspectie
4 jaarsinspectie
8 jaar inspectie
Zie ohb-TAO
Zie ohb-SAO
Zie ohb-SAO
Samengesteld, theoretische waarde
E-deel
M-deel
Zie BD1-model .Omdat er geen maatschappelijke
gevolgkosten zijn, adviseert het model SAP
Vervanging spreiding over 2 jaar
GAO-strategie.
Werkelijke (verwachte) levensduur moet op grond
van de fabrikants-inspecties per vijf jaar worden
bijgesteld.

Tabel 9.10
9.11.2

Berekeningsresultaten model

Berekeningsresultaten:
optimaal onderhoudsinterval

kosten
n.v.t.

n.v.t.
45

gemiddelde faalinterval

fysiek

faalvorm (norm/fysiek)

n.v.t. /jaar

conditionele faalkanseis
conditionele faalkans

3.5E-01 n.v.t.
432 n.v.t.

NOW totaal
NCW gepland onderhoud
NCW storing onderhoud
NCW jaarlijks onderhoud
met nieuwbouwkosten
onderhoudscenario

jaar
45 jaar

/jaar
kfl

0 n.v.t.

kfl

27 n.v.t.

kfl

75 n.v.t.

kfl

330 n.v.t.

kfl

SAO

Resultatenscherm BD1 Middenspanning Ringvoedingschakelaars
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9.12
9.12.1

Middenspanning Laagspanningsonderdelen
Gegevenstabel

Onderwerp

Onderdeel

Hoofdonderdeel

Middenspanning

Constructie-onderdeel
Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

Laagspanningsonderdelen

Opmerkingen

SAO
Geen
Geen

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op
Te meten grootheid
Afkeurgrens
Degredatie
Voorschrift inspectie
Bruto kosten inspectie [/]
Kosten inspectie per jaar [/]
Bruto kosten storingsonderhoud [/]

niets specifieks
niets specifieks
onbekend
Geen
Samengesteld
Zie ohb-TAO
24
4,4 x 10'2

Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [/]
Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [/]
Berekende verwachte levensduur [jr]
Vervangingskosten per jaar [/]
Spreiding
Te verrichten onderhoud

25
200

Zie ohb-SAO
Samengesteld, theoretische waarde
Uit IHP 1egeneratie

25

Vervanging LS-materiaal MS

Vervanging spreiding over twee jaar
SAO-strategie

Tabel 9.11
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9.13
9.13.1

Middenspanning Middenspanningskabels
Cegevenstabel
Opmerkingen

Onderwerp
Hoofdonderdeel

Onderdeel
Middenspanning

Constructie-onderdeel

Middenspanningskabels

Subonderdeel
Onderhoudsstrategie

TAO
BD2
Onderhoudsinterval
Isolatieweerstand

Optimalisatie-model
Te optimaliseren op
Te meten grootheid
Afkeurgrens

Nieuw 500 MOhm
1000 * 10 k ^ 10 MOhm
conditie nieuw
conditie faien
levensduurverwachting
niet-lineairiteit factor b
spreiding bij faien (£)

<10 MegaOhm

Degredatie

Vooriopig lineair

Voorschrift inspectie

5 jaarlijkse meting
56
11

Bruto kosten inspectie [k/1
Kosten inspectie per jaar [k/]

niet bepaald
1,2 x 10-1

Bruto kosten storingsonderhoud [k/]
Faalkans per jaar
Storingsonderhoud per jaar [k/]

40

Verwachte levensduur (jaar)
Bruto vervangingsinvestering [k/]
Berekende verwachte levensduur [jr]
(optioneel onderhoudsinterval)
Vervangingskosten per jaar [k/]

4.000
41

100%
2%
40 jaar
1
10

Elke 5 jaar
Samengesteld
Zie ohb-TAO
neem k/ 10 per storing
Zie FMECA TB5
Samengesteld, theoretische waarde
Uit IHP 1egeneratie

98

Spreiding
Ven/anging kabels

Te verrichten onderhoud

Vervanging spreiden over 2 jaar
TAO-strategie.
Het interventieniveau moet nader worden
vastgesteld

Tabel 9.12

9.13.2

Berekeningsresultaten model

Berekeningsresultaten

kosten

interventie niveau:

faien

optimaal onderhoudsinterval

n.v.t.

norm
97,55 %
n.v.t.

jaar
41 jaar

41

gemiddelde levensduur
faalvorm (norm/fysiek)

1.20E-01 /jaar

conditionele faalkanseis
maximale conditionele faalkans

n.v.t.

n.v.t.

/jaar

278 n.v.t.

kfl

NCW onderhoud

0 n.v.t.

kfl

NCW faien

3 n.v.t.

kfl

275 n.v.t.

kfl

n.v.t.

kfl

NOW totaal

NCWjaarlijks onderhoud
zonder nieuwbouwkosten

n.v.t.

onderhoudscenario

TAO norm

Resultatenscherm BD1 Middenspanningskabels
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10 Vaststellen resultaat gevoeligheidsanalyse

10.1

S

10.1.1

P

Uitvoer

Invoerparameters
5% defect
20
200
20
20
20
20

Inspectie
Vervanging
Falen
Levensduur
faalkans [/jaar]
95% defect
858
20
35
370
30
1,1 x 10-‘
4
35
370
858
100
1,1 x 10'
300
370
858
20
1,1 x 10‘"
35
30
370
858
20
1,1 x 10"
3.500
30
37.000
858
SAO
1,1 x 10‘‘
35
30
370
85.800
14
35
30
1,1 x 10De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1-model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is het op kosten geoptimaliseerde
onderhoudsinterval nog steeds 20 jaar. Echter op norm-falen is het interval
18 jaar.
4: Bij hoger inspectiekosten neemt het geoptimaliseerde onderhoudsinterval
niet toe, wel de Netto Contante Waarde.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is er geen
geoptimaliseerde onderhoudsinterval en wordt overgegaan op SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval korter daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
7:
10.1.2

P

De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de motoren.
nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

5% 795%
20/30
30/40
40/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/110
110/120
120/130
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OOI
20
30
39
49
59
69
79
89
99
100
100

NCW
1597
1431
1354
1312
1288
1273
1264
1257
1253
1252
1252

68

10.1.3

Onderhoudsstrategie

Door middel van de twee-wekelijkse tester), de kwartaal- en vijfjaarlijkse
(NEN3140-)inspecties en kan de 5%-defectgrens worden vastgesteld. Op basis
van een risico-berekening en referentie-documenten kan dan worden bepaald
wanneer alle motoren moeten worden vervangen (GAO).
De motoren zijn onder andere onderdeel van de hydraulische installatie. Er
bestaat een mogelijkheid dat de motoren gelijktijdig met de
werktuigbouwkundige hydraulische installatie moeten worden vervangen.
10.2

Schuifbewegingsinstallatie Hydrauliek sturen/bewaken (el-deel)

10.2.1

Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)

Uitvoer

Invoerparameters
faalkans [/jaar]

95% defect

5% defect
15

20

150
15
15
15
15

200
20
20
20
20

44

1Q';
10 ''
1Q';
10"
IQ"

44
44
4.400
44
44

3,0 x 10

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

x
x
x
x
x

Inspectie

:

Levensduur
Falen
Vervanging
14
448
930
100
930
448
930
14
448
930
14
448
930
SAO
44.800
12
448
93.000

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1-model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is het op kosten geoptimaliseerde
onderhoudsinterval nog steeds 14 jaar. Echter op norm-falen is het interval
17 jaar. Dit komt omdat de conditionele faalkanseis volgens de normale
verdeling lager is dan de conditionele faalkans behorende bij de normale
verdeling.
4: Bij hoger inspectiekosten neemt het geoptimaliseerde onderhoudsinterval
niet toe, wel de Netto Contante Waarde.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is er geen
geoptimaliseerde onderhoudsinterval en wordt overgegaan op SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval korter daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
10.2.2

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de motoren.
nr.

1.

2_
3_
4_
5_
6.

5%/95%
15/20
25/30
35/40
45/50
55/60
65/70
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OOl
14
24
34
44
54
64

NCW
2193
1847
1715
1649
1612
1589

69

7_
8.
9.

75/80
85/90
95/100
105/110
115/120

10.

11.
10.3

74
84
94
100
100

1575
1566
1560
1557
1557

Onderhoudsstrategie

Door middel van de vijfjaarlijkse NEN3140-inspecties en de twee-wekelijkse
testen kan de 5%-defectgrens worden vastgesteld. Zodra deze grens is bereikt
moeten alle gelijksoortige onderdelen van de hydraulische installatie worden
vervangen (GAO).
Er is een afstemming benodigd met de werktuigbouwkundige discipline en er
bestaat een mogelijkheid dat onderdelen gelijktijdig met de
werktuigbouwkundige hydraulische installatie moeten worden vervangen
10.4 Schuifbewegingsinstallatie Schuifhoogtemeting
10.4.1

Te optimaliseren parameters

Bij SAO-strategie is er geen optimalisatiemodel, zodat er ook geen
gevoeligheidsanalyse kan geschieden.
10.4.2

Onderhoudsstrategie

Er wordt SAO toegepast. In het beslisdocument 4 is weergeven dat bij 20%
defect alle schuifhoogtemetingen moeten worden vervangen.
Er zijn echter verschillende types aanwezig op de kering. De 20% defect-grens
is dan van toepassing per type. Bij vervanging moet tevens de reserve worden
vervangen.
10.5

Besturing ICC (excl. PLC)

10.5.1

Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)

Het BD1 -model geeft geen goede uitkomsten, doch de volgende
gevoeligheidsanalyse wordt toegepast:
Invoerparameters
5% defect

95% defect
15

faalkans [/jaar]

25

4,2 x 10"

150

250

4,2 x 1Q'

:

15
15
15
15

25
25
25
25

4,2x1 O'1

4,2 x lO"
4,2 x 1Q':
4,2 x 10‘3

Uitvoer
Vervanging

Inspectie

Falen

Levensduur

35

818

852

35
35

818
818
818

852
852
852
852
85.200

3.500

35
35

81.800

818

??

??
??

??
??

??

Ook met de bovenstaand ingevoerde gewijzigde waarden blijft het model geen
goed uitkomsten geven.
10.5.2

O

De onderhoudsstrategie blijft GAO, waarbij door middel van de vijfjaarlijkse
NEN3140-inspecties en jaarlijkse accu- en laadgelijkrichtercontrole en de twee-
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wekelijkse testen kan de 5%-defectgrens worden vastgesteld. Zodradeze grens
is bereikt moeten alien onderdelen worden vervangen.
Bij ontbreken van een onderhouds-, vervangings- of reparatiegarantie zullen
laadgelijkrichters vervroegd moeten worden vervangen (de economische
levensduur is afgelopen).
10.6

Noodsluitsysteem Veiligsluitenlijnen

10.6.1

Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)
Uitvoer

Invoerparameters
levensduurverwachting
2

lineairititeits
factor

Vervanging

Interventieniveau

Falen

Levensduur

40

1,3 x 10':

1470

335

39,4

37

400

1,3 x 10':

1470

335

375,5

100

1,3 x 10'3

1470

335

113,4

39

1470

335

30,9

22

40
_4_

Inspectie

faalkans
[/jaar]

70

40

:

1,3 x 10‘

0,7

1470

335

14,5

39

1470

335

39,4

37

1,3 x 10':

147.000

335

39,4

37

1,3 x 10"

1470

33.500

39,4

37

7

_5_

40

7,3 x 7O'

_6_

40

1,3 x 10-;

_7_

40

8

40

200

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1 -model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij een hogere levensduurverwachting berekent het model geen hogere
waarde dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Indien de degradatiekromme (lineairiteitsfactor =10) hoog is (afname
conditie eerst weinig later versneld) is de levensduur iets langer en wordt er
afgekeurd op een hoger interventieniveau.
500
450 -■

f = 10

400 -•
350 -■
E

300 -■

j=

O 250 -■
200 -■

lf= 1
=

0,1

150
ICO -•
50 -•
I

I

I

I

I

I I

I -1

till t" I

[

I

I

i i i I n

CN'a-«5dOO(N't\OCO

Tijd [jaren]

4: Indien de conditie in het begin sterk afneemt maar daarna slechts langzaam
(lineairiteitsfactor = 0,1), zal eerder het interventieniveau worden bereikt en
is de levensduur korter. De juiste lineairiteitsfactor moet nader worden
onderzocht.
5: Bij een 100 maal hogere faalkans is de geoptimaliseerde onderhoudsinterval
langer. Dit is niet verklaarbaar.
6: Bij hogere inspectiekosten neemt het geoptimaliseerde onderhoudsinterval
niet toe, wel de Netto Contante Waarde.
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7: Bij hogere vervangingskosten neemt het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval niet toe, wel de Netto Contante Waarde.
8: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval onveranderd.
9:
10.6.2

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De verwachte levensduur en de niet lineairiteitsfactor hebben de grootste
invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval.
10.6.3

Onderhoudsstrategie

Door middel van de vijfjaarlijkse inspecties moet de degradatiekromme en de
verwachte levensduur worden vastgesteld. De door het model opgegeven
interventieniveau is discutabel, voorlopig kan de in de NEN1010 aangegeven
grens van 1000 x de spanning in Volt worden aangehouden.
De onderhoudsstrategie blijft TAO.
10.7

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (motorbediend)

10.8

Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)

Het model geeft SAO als uitkomst, doch de volgende gevoeligheidsanalyse
wordt uitgevoerd:
Uitvoer

Invoerparameters (mechanisch+elektrisch deel)
95% defect

5% defect

faalkans [/jaar]

Vervanging

Inspectie

Levensduur

Falen

30

60

6,0 x 10-

14

332

204

SAO

300

600

6,0 x 10-

30
30
30
30

60
60
60
60

6,0

14
14
1.400
14
14

332
332
332
33.200
332

204
204
204
204
20.400

SAO
SAO
SAO

6,0 x 106,0 x 10'2
6,0 x 10-

100

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1-model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
4: Bij hoger inspectiekosten is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is de
onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval 20 jaar daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
7:
10.8.1

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de
motorbediende middenspanningsschakelaars.
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20

10.8.2

O

Door middel van de 4- en 8 jaarlijkse controle en onderhoudsbeurten en de
halfjaarlijkse gangbaarheidstesten kan de 5%-defectgrens (bij totaal 19 stuks is
dit 1 exemplaar) worden vastgesteid. Afhankelijk van de opgetreden storingen
en de mogelijkheid tot reparatie en materiaalvervanging zal dit in praktijk 2 a 3
exemplaren zijn.
Bij ontbreken van een onderhouds-, vervangings- of reparatiegarantie zullen
vermogensschakelaars vervroegd moeten worden vervangen (de economische
levensduur is afgelopen).
10.9

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (handbediend)

10.9.1

Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)

Het model geeft SAO als uitkomst, doch de volgende gevoeligheidsanalyse
wordt uitgevoerd:
Uitvoer

Invoerparameters (mechanisch+elektrisch deel)
faalkans [/jaar]

95% defect

5% defect
30

60

300

600

30
30
30
30

60
60
60
60

x
x
x
x
x

Levensduur

Falen

12

334

311

SAO

10'3
IQ'1
lO'3
1Q';
10"

12

334
334
334
33.400
334

311
311
311
331
33.100

SAO
SAO
SAO
19

1,7 x 10~

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

Vervanging

Inspectie

;

12
1.200
12
12

100

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1-model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
4: Bij hoger inspectiekosten is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is de
onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval 19 jaar daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
7:
10.9.2

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de
handbediende middenspanningsschakelaars.
10.9.3

Onderhoudsstrategie

Door middel van de 4- en 8 jaarlijkse controle en onderhoudsbeurten en de
halfjaarlijkse gangbaarheidstesten kan de 5%-defectgrens (bij totaal 32 stuks
zijn dit 2 exemplaren) worden vastgesteid. Afhankelijk van de opgetreden
storingen en de mogelijkheid tot reparatie en materiaalvervanging zal dit in
praktijk 3 a 4 exemplaren zijn.
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Bij ontbreken van een onderhouds-, vervangings- of reparatiegarantie zullen
vermogensschakelaars vervroegd moeten worden vervangen (de economische
levensduur is afgelopen).
10.10 Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (netvoeding)
10.10.1

P

Het model geeft SAO als uitkomst, doch de volgende gevoeligheidsanalyse
wordt uitgevoerd:
Invoerparameters (mechanisch+elektrisch deel)
5% defect
_2_

95% defect

faalkans [/jaar]

Inspectie

Uitvoer

Vervanging

Falen

Levensduur

:

512

199

SAO

600

6,7 x 10‘3

512

199

100

1

SAO

30

60

300

6,7 x 10

_3_

30

60

6,7 x IQ'

_4_

30

60

6,7 x 10'3

5

30

60

30

60

512

199

512

199

SAO

6,7 x 1Q':

51.200

199

SAO

6,7 x 1Q':

512

19.900

22

400

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1 -model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
4: Bij hoger inspectiekosten is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is de
onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval 22 jaar daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
7:
10.10.2

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de netvoeding
middenspanningsschakelaars.
10.10.3

Onderhoudsstrategie

Door middel van de 4- en 8 jaarlijkse controle en onderhoudsbeurten en de
halfjaarlijkse gangbaarheidstesten kan de 5%-defectgrens (bij totaal 5 stuks is
dit 1 exemplaar)worden vastgesteld. Afhankelijk van de opgetreden storingen
en de mogelijkheid tot reparatie en materiaalvervanging zal dit in praktijk 2 a 3
exemplaren zijn.
Bij ontbreken van een onderhouds-, vervangings- of reparatiegarantie zullen
vermogensschakelaars vervroegd moeten worden vervangen (de economische
levensduur is afgelopen).
10.11
10.11.1

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (Dieselgeneratoren)
Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)
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Het model geeft SAO als uitkomst, doch de volgende gevoeligheidsanalyse
wordt uitgevoerd:
Uitvoer

Invoerparameters (mechanisch+elektrisch deel)

Levensduur
Vervanging
Falen
95% defect
faalkans [/jaar] Inspectie
!
644
SAO
14
1.639
60
9,3
x
10'
30
5
100
644
9,3 x 10'
14
1.639
600
300
644
SAO
60
14
1.639
9,3 x 10 30
644
SAO
1.400
1.639
60
9,3 x 10~!
30
644
SAO
14
60
9,3 x 10'5
163.900
30
22
14
1.639
64.400
9,3 x 10"
30
60

5% defect

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1-model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
4: Bij hoger inspectiekosten is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is de
onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval 22 jaar daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
7:
10.11.2 Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval
De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de
dieselgenerator middenspanningsschakelaars.
10.11.3 Onderhoudsstrategie
Door middel van de 4- en 8 jaarlijkse controle en onderhoudsbeurten en de
halfjaarlijkse gangbaarheidstesten kan de 5%-defectgrens (bij totaal 16 stuks is
dit 1 exemplaarjworden vastgesteld.
Afhankelijk van de opgetreden storingen en de mogelijkheid tot reparatie en
materiaalvervanging zal dit in praktijk 2 a 3 exemplaren zijn.
Bij ontbreken van een onderhouds-, vervangings- of reparatiegarantie zullen
vermogensschakelaars vervroegd moeten worden vervangen (de economische
levensduur is afgelopen).
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10.12

Middenspanning Vermogensschakelaars Kering (Ringvoeding)

10.12.1

P

Het model geeft SAO als uitkomst, doch de volgende gevoeligheidsanalyse
wordt uitgevoerd:
Uitvoer

Invoerparameters (mechanisch+elektrisch deep
faalkans [/jaar]

95% defect

5% defect

60

9,0 x 10':

600
60
60
60
60

:

30

300
30
30
30
30

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

x
x
x
x
x

Vervanging

Inspectie

1Q'
IQ-'
10"
10"
10’3

300

Levensduur

Falen

330

119

SAO

330
330
330
33.000
330

119
119
119
119
11.900

100

SAO
SAO
SAO
22

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1 -model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij langere uitblijven van defecten berekent het model geen hogere waarde
dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Bij een 100 maal hogere faalkans is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
4: Bij hoger inspectiekosten is de onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
5: Bij hoge vervangingskosten ten opzichte van faalkosten is de
onderhoudsstrategie nog steeds SAO.
6: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval 22 jaar daar er in dat geval wordt voorkomen dat er
faalkosten moeten worden besteed.
7:
10.12.2

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De 5%-defectgrens (en de daarmee samenhangende 95%-defectgrens) is van
grote invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval van de ringvoedings
middenspanningsschakelaars.
10.12.3

Onderhoudsstrategie

Door middel van de 4- en 8 jaarlijkse controle en onderhoudsbeurten en de
halfjaarlijkse gangbaarheidstesten kan de 5%-defectgrens (bij totaal 4 stuks is
dit 1 exemplaar) worden vastgesteld. Afhankelijk van de opgetreden storingen
en de mogelijkheid tot reparatie en materiaalvervanging zal dit in praktijk 2 a 3
exemplaren zijn.
Bij ontbreken van een onderhouds-, vervangings- of reparatiegarantie zullen
vermogensschakelaars vervroegd moeten worden vervangen (de economische
levensduur is afgelopen).
10.13
10.13.1

Middenspanning Laagspanningsonderdelen
Te optimaliseren parameters

Bij SAO-strategie is er geen optimalisatiemodel, zodat er ook geen
gevoeligheidsanalyse kan geschieden.
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10.13.2

O

Er wordt SAO toegepast.
10.14
10.14.1

Middenspanning Middenspanningskabels
Parameters levensduur (optimaal onderhoudsinterval)

Uitvoer

Invoerparameters
levensduur- lineairititeits
verwachting factor
_2_

_4_
_5_
_6_

_2_
8

Inspectie

faalkans
[/jaar]

Vervanging

Interventieniveau MQ

Falen

Levensduur

40

1,2 x lO'1

11

4.000

10

16,4

41

400

1,2 x 10'1
1,2 x 1Q-1
1,2 x 10'

11

10

376,0
114,9

100

11

10

+1

11

1

7.700
II

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
400.000

10

11

4.000

1.000

40
40
40
40
40
40

70
0,7

11

7,2 x 10

1,2 x 1Q1,2 x IQ1,2 x IQ-1

10

0,8

-

-740,0
39,4
39,4
39,4

10
10

De hiervoor vermelde parameters zijn elk afzonderlijk in het BD1 -model
ingevoerd en het geoptimaliseerde onderhoudsinterval is in de tabel genoteerd.
Verklaring van de uitkomsten:
1: Dit zijn de meest waarschijnlijke parameters en uitkomst.
2: Bij een hogere levensduurverwachting berekent het model geen hogere
waarde dan 100 jaar (modelbegrenzing?)!
3: Indien de degradatiekromme (lineairiteitsfactor = 10) hoog is (afname
conditie eerst weinig later versneld) is de levensduur iets langer en wordt er
afgekeurd op een hoger interventieniveau.
4: Indien de conditie in het begin sterk afneemt maar daarna slechts langzaam
(lineairiteitsfactor = 0,1), zal eerder het interventieniveau worden bereikt en
is de levensduur korter, echter de berekende interventieniveau is niet
mogelijkl. De juiste lineairiteitsfactor moet nader worden onderzocht.
5: Bij een 100 maal hogere faalkans werkt het model absoluut niet goed!
6: Bij hogere inspectiekosten neemt het geoptimaliseerde onderhoudsinterval
niet toe, wel de Netto Contante Waarde.
7: Bij hogere vervangingskosten neemt het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval niet toe, wel de Netto Contante Waarde.
8: Wanneer de faalkosten hoog worden is het geoptimaliseerde
onderhoudsinterval onveranderd.
9:
10.14.2

Parameter met grootste invloed op optimaal onderhoudsinterval

De verwachte levensduur en de niet lineairiteitsfactor hebben de grootste
invloed op het geoptimaliseerde onderhoudsinterval.
10.14.3

Onderhoudsstrategie

Door middel van de vijfjaarlijkse inspecties moet de degradatiekromme en de
verwachte levensduur worden vastgesteld. De door het model opgegeven
interventieniveau is discutabel, voorlopig kan de in de NEN1041 aangegeven
grens van 1000 x de spanning in Volt worden aangehouden.
De onderhoudsstrategie blijft TAO.
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39
44
100

39
39
39

11 Vaststellen resultaat LCC/IHP

11.1

Uitgangspunten invoer instandhoudingsplannen

De uit de onderhoudsoptimalisaties gegenereerde onderhoudsstrategie is
ingevoerd in Maatplan, versie 4.5b. Dit is een software-applicatie onder Excel
7.0, dat is ontwikkeld door Bouwdienst Rijkswaterstaat. De applicatie is een
planningsprogramma, dat begrotingen genereert voor een standaard
planperiode van 20 jaar. Speciaal voor bet OSK-project is de planperiode binnen
het programma gewijzigd in 50 jaar.
Het ligt in de bedoeling de gegevens in een later stadium om te zetten naar
TISBO, het nieuwe beheersysteem dat op dit moment wordt geTmplementeerd.
Voor de invoer in Maatplan zijn de volgende algemene uitgangspunten
gehanteerd:
•

De invoer in Maatplan is gebaseerd op:
a.
de onderhoudsbladen, in combinatie met de beslisdocumenten
nr. 4 (= uitkomsten onderhoudsmodellen);
Er heeft (nog) geen afronding van de kosten plaatsgevonden. De
getallen, die in de onderhoudsbladen zijn genoemd zijn exact
overgenomen, ook bij verdeling van deze kosten over de
3 sluitgaten is geen afronding toegepast.
b.
IHP-1'generatie:
- Alle kosten zijn in hetzelfde begrotingsjaar opgevoerd als in
IHP-1. Indien kostenposten gespreid zijn over meerdere jaren, is
dat ook in Maatplan ingevoerd.
- Er is vanuit gegaan dat maatregelen, die volgens IHP-1 in de
periode 1997-2000 zijn gepland, ook daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Verder zijnde maatregelen van de planjaren
1997-2016 uit IHP-1 zijn met gelijke frequence geextrapoleerd
naar de jaren 2017-2050.
- De kosten van maatregelen, die uit IHP-1 zijn overgenomen, zijn
zonder prijsindexering overgenomen. Hiervoor zijn 2 redenen
te noemen:
1. de getallen blijven in eerste instantie herkenbaar en snel
terug te vinden;
2. een serieuze heroverweging van de ingevoerde kosten
wordt gestimuleerd (het is de bedoeling dat deze kosten
bij de volgende optimalisatie-slagen, die binnen het project
zijn onderscheiden worden geactualiseerd)

•

De uitkomsten van de modellen zijn ingevoerd zonder rekening te houden
met technische en logistieke randvoorwaarden. Dit houdt in dat geen
spreiding van kosten over meerdere jaren plaatsvindt. Bijv. als de uitkomst
van het onderhoudsmodel is dat alle aanslagen na 30 jaar worden
vervangen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten in 1 begrotingsjaar
geplaatst.
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•

In overleg met de discipline-leiders is bepaald welke onderdelen uit IHP-1
moeten worden overgenomen, in aanvulling op de geoptimaliseerde kritieke
onderdelen. In Maatplan is ondubbelzinnig aangegeven, indien een
onderdeel dan wel alleen de kosten voor dat onderdeel uit IHP-1 zijn
overgenomen.

11.2 Invoer onderhoudsgegevens
Een aantal aspecten van de onderhoudsgegevens voor de elektrotechnische
discipline zijn nader toegelicht:
Decompositie
De basis voor de decompositie is een opzet, die in overleg met de Dienstkring
Zeeland is opgesteld. Deze decompositie kent 3 niveau's:
1. kering (gehele OSK)
2. stroomgeul (Roompot, Hammen, Schaar)
3. sluitgat (bijv. Roompot 1)
De volgende E-delen zijn onderscheiden:
D001
Veiligsluitenlijnen
M001
Energievoorziening
Q001
Bewegingswerken elektrotechniek Roompot
R001
Bewegingswerken elektrotechniek Schaar
S001
Bewegingswerken elektrotechniek Hammen
T001
Ondersteunende systemen
Daarnaast worden in de decompositie van de Roompotsluis E-onderdelen
onderscheiden. Aangezien deze niet als kritiek zijn beoordeeld, zijn de
onderhoudskosten van alle onderdelen overgenomen uit IHP-1 en wordt hierbij
geen verdere toelichting gegeven.
Voor de E-delen is de volgende uitwerking gekozen:
Uitwerking tot niveau 7:
De E-delen, die betrekking hebben op het functioneren van de hele kering zijn
niet uitgewerkt naar stroomgeul/sluitgat.
Deze delen zijn:
- D001 Veiligsluitenlijnen
- M001 Energievoorziening
- T001 Ondersteunende systemen
Uitwerking tot niveau 2:
De E-delen, behorende tot de bewegingswerken van de schuiven, zijn in eerste
instantie in navolging van de onderhoudsbladen uitgewerkt voor de hele
kering. Deze verzamelde gegevens voor N, O en P 001 zijn nog in de database
aanwezig. Vervolgens is e.e.a. omgezet naar een verdeling per stroomgeul
(Roompot/Schaar/Hammen). Hierbij zijn de kosten verdeeld over de
stroomgeulen in een verhouding Roompot 50% / Schaar 25% / Hammen
25%. Indien het aantal of de omvang van het onderdeel/maatregel direct te
relateren is aan het aantal schuiven zijn deze aantallen (Roompot 31 / Schaar
16 / Hammen 15) aangehouden als basis voor de kostenopstelling.
Storingsonderhoud
Naast het gebruiksafhankelijk vervangen van bijv. de schuifhoogtemeters is
extra vervanging hiervan opgenomen, die spontaan optredende
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defecten/storingen moeten dekken (SAO). De hieruit voortvloeiende kosten zijn
niet op voorhand in een bepaald jaar te plannen. Daarom is er voor gekozen
een de gemiddelde jaarlijkse (storings)kosten op te voeren, zoals vermeld op de
onderhoudsbladen.
Vaste kosten
De in IHP-1 opgevoerde vaste kosten en jaarlijkse inspectiekosten zijn
uitgesplitst per onderdeel. Deze uitsplitsing is gebaseerd op een procentuele
verdeling van het totale bedrag aan vaste kosten door vergelijking van de
vervangingswaarde van de verschillende onderdelen. De kosten voor
onderdelen, die in het kader van de 2' generatie InstandHoudingsPlannen OSK
niet als kritiek zijn beoordeeld, zijn opgenomen in Maatplan als extra vaste
kosten.
Hiermee komen de vaste kosten op:
- D001 Veiligsluitenlijnen
0.4 k/ per jaar;
- M001 Energievoorziening
6 k/per jaar;
- N/O/P 001 Bewegingswerken sluitgaten
625 k/per jaar;
-1001 Ondersteunende systemen
334 k/per jaar.
Nadere onderbouwing van bovenstaande bedragen is niet verkregen.
De plannen vormen weliswaar een integraal onderdeel van dit rapport, maar
zijn gezien de omvang, apart bijgevoegd. In de instandhoudingsplannen zijn de
reele kosten opgenomen.
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1 Stappenplan

1.1 Algemeen
Het stappenplan is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
Het stappenplan vormt de leidraad van het proces van totstandkoming van dit
project. De volgorde van de hoofdstukken in dit rapport is conform de volgorde
van de stappen in het stappenplan.
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2 Bepaling kritieke onderdelen vanuit ontwerp

2.1 Algemeen
De faalkansenboom vanuit het ontwerp is weergegeven in het hoofdrapport en
wordt daarin verder behandeld.
De resultaten betreffende de keuze van kritieke onderdelen worden behandeld
in hoofdstuk 4.
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3 Opstellen risicomatrices

3.1

Algemeen

Er zijn risiscomatrices opgesteld voor de functies:
• Waterkering;
• Ecologie en Waterkwaliteit en
• Bereikbaarheid (zowel voor weg- als voor waterverkeer).
Het doel van de risicomatrices is om een selectiemiddel te vervaardigen,
waardoor de mogelijkheid ontstaat om belangrijke en minder belangrijke
onderdelen binnen een beheerobject, van elkaarte kunnen onderscheiden.
Dit gebeurt op basis van belangrijkheid van een onderdeel in relatie tot het
vervullen van de eisen voortkomend uit een van de voornoemde functies.
De risicomatrices zijn weergegeven in het hoofdrapport en worden daarin
verder behandeld.
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4 Vaststellen kritieke onderdelen

4.1

Algemeen

Om een onderhoudsoptimalisatieproces voor een beheerobject werkbaar te
houden, is het belangrijk zich te concentreren op een aantal onderdelen van het
kunstwerk. Het gaat hierbij om de onderdelen die een wezenlijke bijdrage
leveren aan de vervulling van een of meerdere functies, die aan het kunstwerk
zijn toebedeeld. Uitval en/of onderhoud aan deze onderdelen leidt direct, in
meer of mindere mate, tot functieverlies. Daarom ligt bij het onderhoud van
een kunstwerk het zwaartepunt, en daarmee ook de financiele middelen, bij
deze onderdelen. Dit soort onderdelen worden kritieke onderdelen genoemd.
Het vaststellen van de kritieke onderdelen voor de discipline staal heeft
plaatsgevonden op basis van de faalkansenboom vanuit het ontwerp. Hierin zijn
een aantal gebeurtenissen schematisch beschreven, waardoor het mogelijk is
geworden functieverlies te koppelen aan het uitvallen (of falen) en/of
onderhoud aan bepaalde onderdelen.
4.2 Gebeurtenissenboom
De faalkansenboom is weergegeven in het hoofdrapport en wordt daarin verder
behandeld.
4.3 Bepaling kritieke hoofdonderdelen
Op basis van de risicomatrix van par. 3.3 is per onderdeel afgeschat::
• of functieverlies van het onderdeel leidt tot functieverlies van de kering;
• de vervangings/reparatiekosten;
• kans van optreden.
In onderstaande tabellen is op basis van deze inschatting aangegeven of een
onderdeel kritiek is of niet.
KERING
SCHUIVEN

kritiek

label

opmerkingen

ja/nee
schuifaanslagen

ja

4/5

functieverlies onderdeel heeft geen functieverlies kering
tot gevolg maar leidt wel tot schade. De levensduur

schrapers

wordt ingeschat op circa 25 jaar. De jaarkosten voor het
vervangen van de elementen zijn > Kf.lOOO/j.
zij-aanslagen

a

)

4/3

functieverlies onderdeel heeft geen functieverlies kering
tot gevolg maar leidt wel tot schade. De levensduur
wordt ingeschat op circa 25 jaar. De jaarkosten voor het
vervangen van de zij-aanslagen bedragen zijn >
Kf.1000/j. Vervangen 8 per iaar/Kf.200/20 jaar

onderaanslagen

schade aan onderaanslag leidt niet tot functieverlies.
Door eenvoud van de constructie grote levensduur.
Repareren van eventuele schade tijdens regulier
onderhoud.
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