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Voorwoord

Het voor U liggende verslag is de eindversie van het verslag

betreffende het onderzoek naar e~onomisahe aspeaten van de nieuwe

ACN-meetkamer.

Dankzij de bereidwilligheid van vele DSM-medewerkers heb ik de

informatie kunnen verzamelen, die de grondslag vormde voor dit

verslag. De volgende personen wil ik hiervoor expliciet bedanken:

- de heer Heffels (I-staf ACN) voor de prettige manier waarop hij

als contactpersoon is opgetreden en voor de belangrijke aanvul

lingen op de concept versie van dit rapport;

- de heren Kragt (T.H. Eindhoven), Cellisen (WPB-CRO) en Caubo

(prod. ACN) voor hun adviezen bij de opzet van het onderzoek en

de commentaren op het concept rapport;

- de operators, chefs van dienst en "trouble-shooters" van de ACN

voor hun inspanningen tiJdens de soms weI erg lange groepsinter

views;

- de heren Gotschenberg (Nwb) , Dassen (ODG-I-ACN), Kempinski (prod.

chef ACN), v.d. Veer (ass. prod. chef ACN) voor hun bereidwillig

heid tijdens de interviews en de instructeurs Cals en Luypen voor

hun instructies;

- en als laatste,de onmisbare schakel in het geheel, mevr. M. van

Baalen voor het type-werk tijdens en ter afsluiting van het

onderzoek.

w.g. E. Piso Eindhoven, april 1981
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1. Inleiding

De oude ACN-meetkamer werd in 1977 geevalueerd door H. Kragt (T.H.

Eindhoven) en F. Cellissen (WPB-CRO). Deze evaluatie, vastgelegd in

het verslag:

"Een beschrijving van de meet- en regeZkamer in de ACN-fabriek

(aug. 1977", was de gronds Iag voor een groot aanta 1 ergonomi sche

adviezen, te vinden in het verslag:

~·Adviezen m.b. t. het ontwerp en de inrichting van de nieWJJe ACN

meet- en regeZkamer"

Het projectteam voor de bouw van de nieuwe meetkamer heeft zover

als mogelijk de adviezen in het ontwerp verwerkt en bij de bouw

(najaar 1978/voorjaar 1979) gerealiseerd.

De auteurs van bovengenoemde rapporten merken echter in hun voor

woord op dat: "het ACN-meetkamer project pas echt is afgeZopen;l aZs

over enkeZe jaren de nieU1J)e situatie zaZ zijn geevaZueerd".

Deze evaluatie van de nieuwe situatie is door de auteur van dit ver

slag uitgevoerd in het najaar van 1980.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het zgn. "Meetkamer

project", een samenwerking tussen de T.H.E. en DSM. Dit project

heeft als doel een Zeidraad op te stellen voor hete!gOnomisch ver

antwoordinrichtenvanmeet~enpegeZkdmerB.

De richtZijnen in deze toekomstige leidraad moeten worden opgesteld

aan de hand van:

- literatuurstudies;

- laboratorium onderzoek op een processimulator;

- veldonderzoek, ofwe I meetkamer-evaluaties.

Deze meetkamer-evaZuaties zijn uitgevoerd in meetkamers van NF II,

Gasscheiding, LD-PEF-II, HD II I, ACN-oud en ABS.

Het doeZ van onderhavige evaluatie van de nJeuwe ACN-meetkamer was

eveneens informatie aan te dragen voor het opstellen van de voor

noemde leidraad.

In de loop van voornoemd project is een checkZist ontwikkeld met

ergonomisch interessante aspecten van meet- en regelkamers. Deze

checklist (in bijlage 1) is tevens gebruikt bij onderhavig onder

zoek.
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Niet aIle aspecten waren belangrijk voor, of van toepassing op,

de ACN-meetkamer. Hoe derhalve is geselecteerd, vindt U in de

volgende paragraaf.

Voor de presentatie van de resultaten in par. 3 is een keuze

gemaakt voor het vermelden van problemen en aspecten die als

minder optimaal worden ervaren. Deze informatie is m.i. met

name waardevol voor de leidraad, waarin richtlijnen worden

geformuleerd om dergelijke problemen in andere MK's te voor

komen.

Aspecten die als zeer positief worden gezien, zoals bijvoorbeeld

de paneelindeling worden niet uitvoerig toegelicht. Hiervoor

wordt verwezen naar de rapporten van Kragt en Cellissen, waarin

de voordelen van een en ander staand vermeld. [Er is veelal be

wust bij het ontwerp rekening meegehouden.J

2. Methode van onderzoek

De volgende stappen kunnen in het onderzoek worden onderscheiden:

1. Introductie van het onderzoek: voor staf, leden voormalig project

team en productie; een toelichting op het doel van dit onderzoek

en de aanpak.

2. InstrUdtie: proceskennis is niet aIleen gewenst, maar vereist.

Derhalve is een theoretische instructie van de onderzoeker ge

combineerd met meetkamer- en fabrieksbezoek cq. meelopen met

operators essentieel.

3. Observatie en interviews: na een aantal observaties op de ploegen

werden vier groepsinterviews gepland. De onderwerpen voor deze

groepsinterviews zijn als voIgt geselecteerd.

De a I ee rde r genoemde "Checklist Meetkamers" (144 sub- items) we rd

aangevuld met items en vragen die rezen na bestudering van de twee

rapporten van H. Kragt en F. Cellissen. Deze vragen hadden met

name betrekking op adviezen die al of nlet waren gerealiseerd. De

complete checklist (zie bijlage 1) werd gebruikt bij het eerste

groepsinterview.
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Op grond van de resultaten van dlt eerste interview is besloten

voor de verdere groepsinterviews een kortere vragen- c.q. check

list op te stellen met items die in dit specifieke onderzoek

belangrijk waren (zie bljlage 2). Een aantal vragen uit deze

tweede lijst zijn tevens voorgelegd aan de prod. chef en de

ass. prod. chef. In de gesprekken met de voormalige project

leider en de uitvoerders bij Nieuwbouw zijn aileen die punten

naar voren gebracht die in de groepsinterviews aanleiding

gaven tot discussie (zie bijlage 3).
4. Rgpportage enterugkoppeZing. De resultaten van de observaties

en interviews zijn vastgelegd in de volgende paragrafen. ledere

paragraaf wordt afgesloten met een aantal conclusies. Waar moge

lijk, en indien zinvol, zijn deze conclusles vertaald in concrete

aanbevelingen of verbeterlngsvoorstellen. De belangrijkste hier

van zijn tevens voor in het rapport (par. 3.0.) samengevat.

In de inleidlng Is reeds vermeld dat In het navolgende met name

zal worden ingegaan op items die aanleiding gaven tot discussie.

De terugkoppeling zal plaats vinden om te verifieren of het ge

schetste beeld van de werksituatie in de meetkamer correct is.

Zonodig zal een aanvulling worden verzorgd.

3. Resultaten

3.0. Conclusies en aanbevelingen

De volgende opmerkingen zlJn belangrljk voor een juiste interpretatie

van de conclusies, aanbevlingen en resultaten.

- De conclusies zijn niet direct bruikbaar voor het ontwerpen van

andere meetkamers; wei moeten de resultaten bruikbaar zijn voor

een later op te stellen leidraad voor meetkamers.

De ACN-postenstructuur, i.e. geen scheiding tussen veld- en MK

operators, is belangrijk voor het oordeel van zowel operators als

van de onderzoeker over bepaalde aspecten; de conclusies gelden

derhalve voor deze situatie.

De argumenten van het projectteam voor een ontwerpbeslissing zijn

zo mogelijk in de conclusies verwerktj het rapport geeft een toe

lichting op de argumenten.
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- Het project is flnancieel afgerond: werkplek veranderlngen op

grond van deze conclusies zijn niet waarschijnliJk.

Hieronder wordt slechts een samenvatting gegeven van de belang

rijkste conclusies; aIle conclusies zijn aan het eind van ledere

paragraaf gepresenteerd.

a. Boo[dconclusies c. q. aanbeve lingen

De nieuwe ACN-meetkamer is een goede, ergonomisch verantwoo~e

werkplek; het projectteam en hun adviseurs hebben derhalve goed

werk geleverd.

- De plaats van het MK-gebouw ten opzichte van de fabriek is

optimaal: een goede afweging van veiligheid tegen regeltraag

heid en loopa[standen.

De plaats van de versamelruimte tussen de ingang (sluisdeuren)

en de meetkamer Is ongunstig bij (kleine) calamiteiten als deze

ruimte (over)vol zal zijn.

De ajmetingen van de meetkamer zlJn maximaal: de zichtbaarheid

van een aantal belangrljke Instrumenten vanaf de eettafel is nog

net rede Ii jk.

- Het door de postenstructuur gewenste contact met het proces is

door de plaats van de zgn. eettafel en de vorm van de meetkamer

gegarandeerd.

Er zlJn vee I detailopmerkingen over de console gemaakt (te hoog,

te gladde schulne blad e.d.); een betere taakanalyse en beproe

vingen met een model op ware grootte hadden vermoedelijk een

beter resultaat opgeleverd.

- De alar.mprinter wordt nauwelijks gebruikt; een cursus voor het

gebruik van het computersysteem Is zlnvol.
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b. DetaiZaonaZusies/aanbeveZingen

- Het is wenselijk dat een aantaZ regelkringen aan de reactor

snelZer worden uitgevoerd, nadat de oper~tors hiermee ervaring

hebben opgedaan.

- Een alternatieve ruimte voor de gereedBahapskast is gewenst

aangezien de huidige ruimte te klein is en uit de looproute

Ii gt.

- De ramen worden als onmisbaar, maar erg klein beoordeeld; aange

zien het huidige oppervlak (0.16 m2) onder de veilige norm van

0,25 m2 valt, zou men bij nieuwe MK's grotere ramen kunnen toe

passen.

- Het is wenselijk dat spoedig wordt overgeschakeld van gebruik

van gevarenz8ne op windriahting; wanneer de Gemeente Politie

hiertoe gereed is, zou de aangepaste windroos met plattegrond

in de meetkamer moeten worden geplaatst.

De fZakkerdruktableaus zijn, net als de panelen, naar proces

volgorde ingedeeld; ledereen is hier tevreden over.

- De toeter van het flakkerdruksysteem is zeer irritant: onder

zocht moet worden welk type toeter in deze situatie gewenst

is.

Gebruik van de portofoons in lawaaiige omgevingen geeft pro

blemen doordat de combinatie van helm en koptelefoon niet goed

mogelijk is. Portofoons en gasmaskers (PA-15) zljn tevens moei

lijk tegelijk te gebruiken.

De instruatiesahema's en de wijze van raadplegen zijn goed te

noemen.

- Het door de postenstructuur veroorzaakte frequente in- en uit

lopen van de meetkamer, maakte aanpasslng van de airaonditioning
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wenselijk; de zomer van 1981 zal aantonen of deze aanpassing.

waardoor de binnentemperatuur max. 4-SoC onder de buiten tempe

ratuur ligt (minimum van 200 C). effectief is.

Een nieuwe test met de noodverZiahting moet uitwijzen of deze

aangepast dient te worden.

3.1. Plaats meetkamer-gebouw t.o.v. de fabriek

Naar aanleiding van de ramp in Flixborough (U.K.) in 1974 heeft men

bij DSM destijds besloten de meetkamer te verplaatsen. De oude

meetkamer. gesitueerd tussen de ACN-l en ACN-2 fabriek (zie bijlage

4). zou derhalve zo ver mogelijk buiten de fabriek worden geplaatst.

ofwe 1 zo veilig mogelijk. Naast het aspect veiZigheid zijn de resul

terende regeltraagneid en loopafstanden/fietsgebruik hier van belang.

In deze volgorde kan hierover worden opgemerkt:

a. Veiligheid

De volgende argumenten zlJn bij de bouw en plaatsbepaling gebruikt-:

- zo ver mogelijk van de fabriek gezien de veiligheid;

- planologie: probeert het MK-gebouw op dezelfde rooilijn te

krijgen als de alphapicoline-fabriek;

houd rekening met het wegenpZan; er is een bepaalde maximum

afstand van de meetkamer tot de hoofdweg gewenst;

- de overheersende windriahting (70% Z.W.) met het oog op toxische

stoffen bij een calamitelt;

- bij een explosie moet door het gebouw een dPuk(golfJ van O~3 bar

kunnen worden opgevangen;

- bij eventuele uitbreidingen (bv. ACN-3) mag de veiligheid niet

in het geding komen (zie ook bij regeltraagheid);

- het is gewenst het MK-gebouw op een veilige afstand van de

kolommen (2e en 3e droogkolom. absorbeur) te plaatsen in verband

met eventueel omvaZZen en tevens op een veilige afstand van

fabrieksdelen met expZosie-gevaarlijke stoffen (propeenverdamper).

-Zie ook nota 12.878 NwB.
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Het resultaat, de meetkamer op een plaats waar aan bovengenoemde

"voorwaarden" is voldaan, wordt door alle operators als zeer veilig

ervaren. Dit veilige gevoel, gecombineerd met minder herrie en

stank, weegt zwaarder dan de eventuele nadelen, zoals (zie ook b.

en c.):

- er is minder contact met de fabriek, d.w.z. je hoort mlnder (een

(stoomveiligheid is echter toch nog te horen);

- indien men bij werkzaamheden in de fabriek iets moet gaan ophalen

uit de meetkamer, zoals by. een pakking, gereedschap. PA-15 masker

of manometer, dan duurt dit langer [de motorola voor (snelle)

communicatie met de MK is nu verplicht; tevens bevinden zich

diverse PA 54 maskers in de fabriek voor spoedklussen bij een ge

constateerde lekkageJ;

- bij uitval van by. een pomp bevindt men zich verder van de fabriek

met eventuele gevolgen van een tragere ingreep (bv. omzetten op

een andere pomp).

b. Regeltraagheid

Nadat een voorlopige plaats voor het MK-gebouw was vastgesteld, zijn

proeven gedaan om de regeltraagheid te onderzoeken. Zowel theore

tische berekeningen als praktische proeven toonden aan, dat er tot

200-250 meter kabellengte geen grote problemen met de regeltraagheid

van de pneumatische regelaars waren te verwachten. Bij deze proeven

werden de kabels van een viertal kritische procesonderdelen met 250

meter verlengd. [Dit waren in totaal 19 regelkringen van de reactor

voeding, stoomproductie, waterhuishouding van de winning en droog

kolom. Drie maal werd hiermee zonder problemen opgestart. Men kon

derhalve de kosten voor aanschaf van nieuwe (electronische) rege

laars besparen.J

De regeltraagheid wordt nu door de ploegen af en toe, met name bij

een opstart, als een probleem ervaren. De oorzaak is waarschijnlijk

gelegen in het feit dat een andere opstart methode wordt gevolgd

sinds de introductie van een andere katalysator (nittokat). De nu

verplichte trapsgewijze propeendosering is zeer moellijk (de kleppen

zijn ook niet ontworpen voor dergelijke kleine veranderingen). In

zoln situatie is het storend wanneer informatie over de actuele

stand van een klep lang op zich laat wachten.
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Naast de regelingen ten behoeve van de reactorvoeding zoals de

ammoniak en propeendosering, worden als kritieke regelkringen bij

opstart genoemd: afregeling van de startverhitter, de overstort van

40 ate stoom naar 12 ato en de absorbtiewater-regeling.

Sommige operators zijn voorstander van het invoeren van snellere

regelkringen. Het sneller aflezen van de actuele waarde Is een voor

deel, maar een snelle reactie van een klep op een ingreep van de

operator kan ook nadelig zijn (denk aan propeendosering).

Het bedienen van snelle en langzame regelaars in een meetkamer kan

derhalve een probleem zijn, zowel bedienings-technisch als tengevolge

van verschillen in informatie presentatie (rode wijzer = actuele

waarde of setpoint!).

c. Loopafstanden/fietsen

De langere loopafstanden worden door niemand als een bezwaar gezien.

De veiligheid is belangrijker. Voor spoedkarweien heeft men de fiets.

Het fietsen met een persluchtfles op de rug (PA 54) of aan de riem

(PA 15) levert geen problemen op. Het aantal fietsen dat ter beschik

king staat, is te weinig; i.v.m. de frequente fietsreparaties zou

een extra fiets nodig zijn. Deze zou voor spoedklussen kunnen worden

gereserveerd. Het lenen van fietsen door personeel van andere

diensten kan erg lastig zijn.

Cona Zusies/Aanbeve Zingen

- De pZaats van het MK-gebouu1 ten opziahte van de fabpiek is optimaal:

een goede ajWeging van veiZigheid tegen pegeZtpaagheid en Zoopaf

standen.

- Een aantal belangpijke pegeZknngen aan de peaatop zouden sneUep (bv.

eleetponisehJ moeten wopden uitgevoepd~ eahtep pas nadat de operatops

met het nieuwe type pegelaap op mindep beZangPijke ppoaesdeZen hebben

geoefend.

- Een fiets extpa is wenselijk.



- 8 -

3.2. Indeling meetkamergebouw

a. Toegangen

De enige toegang tot het MK-gebouw is de sZuisdeur aan de west-gevel

(zie foto 1). In verband met de drukvastheid, maar ook de gasdicht

heid, is zoln sluis met zware stalen deuren noodzaak. De noordgevel

(fabriekskant) wilde men geheel dicht. Plaatsing van E- en I-ruimte

tegen deze noordgevel gaf de kortste kabellengtes (zie bijlage 5,

bIz. 1).

De deur voor de aanvoer van materialen voor E- en I-ruimte heeft men

gecombineerd met de nooddeur; een aparte nooddeur, bijvoorbeeld in

de meetkamer om te vluchten uit de MK zou een extra ongewenste ver

zwakking betekenen. Dat men door de kieren van deze nooddeur naar

buiten kan kijken, bevreemt de operator.

Foto 1. Toegang MK-gebouw en loop/fiets route naar de fabriek.

In verband met de overdruk die heerst in het MK-gebouw om toxische

gassen te weren, zijn bepaalde kieren weI toelaatbaar.
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Over de plaats van de sluis zijn de ploegen tevreden. In de sluis zijn

de vluchtmaskers gehangen, hetgeen zeer praktisch is.

Hinder tevreden is men over de veel te Uchtedeurdranger, die frequent

defect is, met als gevolg een niet dichtslaande deur. Dit open staan

ondermijnt de drukvastheid. De laboratoriumdeur moet men derhalve ook

niet open laten staan, zoals nog weI eens gebeurde. De klink van de

sluisdeur is van een te licht kaliber (het gebouw hoeft toch niet te

worden afgesloten, hetgeen met het huidige sluitwerk mogelijk is).

De "v?'ucht-route" vanuit de meetkamer naar buiten is of door de hal

en sluisdeur, of door de deur naast paneel 28 en dan achter de panelen

door naar de nooddeur. De weg naar de nooddeur wordt bemoeilijkt door

een deur (met sleutel achter glas te openen), daarachter een trapje

en dan over de verhoogde vloer naar het midden van de oost-gevel. De

uitgang van de nooddeur ligt tevens niet gelijk met het maaiveld;

een trapje is nodig.

Een (extra-)vluchtdeur in bv. de zuid-oost punt van het MK-gebouw zou

meer nadelen (nl. een verzwakking) dan voordelen (directe vlucht-route)

op Ieveren.

Foto 2. Hal of verzamelruimte met doorkijk naar de MK.
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De toegang vanuit de hal tot de meetkamer bestaat uit klapdeuren

en daarachter een balie (foto 2).

Ondanks de adviezen destijds om geen baZie toe te passen in ver

band met de contacten met bv. W- en I-dienst, zijn aIle operators

zeer tevreden over de balie.

Zij onderkennen de minder informele contacten, maar zien dit niet

als nadeel. De functionele contacten bliJven toch bestaan. Daarnaast

heeft de balie als voordeel dat het "inschrljfboek" en de telefoon

voor derden nu een duideliJke plaats hebben. Vreemden (bv. firma

personeel) lopen nu niet zoekend door de MK; de balie is een duide

lijke meldplaats.

b . VeY'zame lY'uimte

De verzamelruimte of hal, gesitueerd tussen de sluisdeur en de in

gang meetkamer (zie foto 2), was aanvankelijk veel groter gepland

(zie rapporten Kragt/Cellissen). Kostenoverwegingen en de visie dat

het gehele gebouw vlucht-rulmte Is, met name de kantoren in de gang,

hebben tot de huidlge afmetingen geleld. De verzamelrulmte moest aan

de meetkamer grenzen. Ervaringen elders leren dat men graag bij cala

miteiten in contact staat met de MK. De hal wordt bij normaal bedrijf

zelden gebruikt als wachtruimte e.d., hetgeen wel de opzet was. De

plaats van de verzamelruimte kan ongunstig zijn wanneer men bij

(kleine) calamiteiten vanuit de meetkamer snel een persluchtmasker

moet halen en via de sluis naar buiten wil. De vluchtenden komen via

deze sluis naar binnen en verzamelen zich in de hal, waarbij ze moge

lijk in de weg staan.

c. LaboY'atoi'ium

Men ging ervan uit dat het laboratorium gasdicht moest zlJn afgesloten

van het MK-gebouw en aIleen van buitenaf toegankelijk (zie foto 1,

tweede deur van links). Visueel contact met binnen zou via een Y'aam

mogelijk zijn, hetgeen ook is gerealiseerd (zie foto 3). De geadvi

seerde intercom is niet aangeschaft; weI een luidspreker van de om

roepinstallatie maar die was ten tijde van het onderzoek afgezet

(door wie?), waarschijnlijk omdat de luidspreker te luid stond (in

vloed van de kleine ruimtel).
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Men heeft een "noodknop" in het laboratorium geplaatst (foto 3,

linker bovenhoek) die is aangesloten op het flakkerdruk systeem. De

bijbehorende flakker was echter weinig opvallend geplaatst op paneel

15, hetgeen na dit onderzoek is veranderd. Een druk op de noodknop.

in het laboratorium wordt nu in de MK al op een afstand als zodanig

herkend.

Gebruik van de nooddouche in het laboratorium wordt niet in de MK

gesignaleerd.

Het laboratorium is groot genoeg, hoewel ~~n extra zuurkast om de

genomen monsters weq te zeQqen, wenseli jk is.

De uitstoot van de afzuiging in de zuurkasten zit op het dak vlakbij

de aanzuig van de air-conditioning. Bij een ongunstige wind (Z.W.!)

wordt er dan gas gedetecteerd en gaat de pers-/ademhalingslucht aan

in de meetkamer. De hiermede gepaard gaande herrie in de MK is aan

zienlijk gereduceerd, maar het blijft hinderlijk.

d. Diverse bergruimtes

De kast naast de toiletten was oorspronkeliJk voor poetsmiddelen be

stemd. Deze ruimte wordt nu als gereedschapskast gebrulkt. De ope

rators vinden hem veel te klein en erg ult de route. Een alternatief

is niet eenvoudig. Een "open 'l ruimte in de fabriek of tegen het MK

gebouw za 1 sne 1 "l eeg ll z i j n, omdat iedereen van all es "1 eent".

Voor een pakking e.d. moet men nu van de fabriek naar het MK-gebouw

lopen en terug (zie ook loopafstanden par. 3.1.c.).

De ruimte voor persLuchtqpparaten (twee gaspakken, twee PA 54 en een

groot aantal PA 15) is gunstig gelocaliseerd ten opzichte van de

sluisdeur (zie bijlage 5).

Bij gelijktijdig gebruik door meerdere mensen is ze echter te klein

en staat men elkaar in de weg.

Het vZuchtmiddeZenmagazijn is vol gens de operators te ver van het MK

gebouw afgelegen. Een plaats in of aan het MK-gebouw zal vol gens hen

praktischer zlJn. Dit magazijn bevat vluchtmiddelen voor de gehele

plant en is derhalve los van het MK-gebouw gebouwd.
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Foto 3. Laboratorium.

Conclusies/Aanbevelingen

- Het hang- en sluitwerk van de sluisdeur dient te worden verbeterd

cq. door degelijker materiaal worden vervangen.

De vluchtroute vanuit de meetkamer naar de nooddeur is niet zonder

obstakels~ maar dit probleem moet gezien het infrequente gebruik

worden gerelativeerd (men vlucht naar de MK~ zelden uit de MK).

- de plaats van de verzamelruimte tussen de ingang (sluisdeur) en

de meetkamer is ongunstig bij (kleine) calamiteiten als deze ruimte

(over)vol zal zijn.

- De communicatie-mogelijkheden tussen het laboratorium en de meet

kamer zijn m.i. gebrekkig.

- Er moet een alternatief gevonden worden voor de gereedschapskast.

N.B. AIle ploegen hadden kritiek op de te kleine keuken met te

beperkte kookmogelijkheden (geen afzuiging bijvoorbeeld). DSM

richt echter keukens nooit hiervoor in, zolang er een kantine

in de buurt is waar men in de weekends kan eten.
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3.3. Inrichting meetkamer

AIle geinterviewden waren zeer te spreken over de inrichting van de

meetkamer (zie foto 4, 5). De vorm van de meetkamer en de opstelling

van de panelen worden als zeer goed beoordeeld.

Foto 4. Inrichting van de meetkamer.

De grootte van de meetkamer is mijns inziens maximaal.

Er waren geen klachten over de loopafstanden, maar deze mogen m.i.

niet groter worden.

Tevens vinden de operators dat ze nu vanaf de eettafel voldoende

details op de panelen kunnen waarnemen. Het eten in de meetkamer

wordt daarom, evenals in de oude meetkamer, als essentieel gezien.

Het contact met het proces blijft hierdoor voortdurend aanwezig.

De postenstructuur, waarbij iedere operator verantwoordelijk is

voor een bepaald procesdeel zowel in de fabriek als in de meet

kamer op de desbetreffende panelen, maakt dit contact zo gewenst.
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Foto 5. Overzicht meetkamer en maquette 3e droogkolom.

Het zicht op de paneZen en het waarnemen van details zijn m.i.

beperkt. Van het reactor gedeelde ACN-1 zijn de regelaars rede

lijk op die afstand af te lezen, d.w.z. te constateren of set

point = actuele waarde. Voor de andere regelaars is de afstand

vanaf de eettafel te groot of worden ze afgedekt door de te hoge

console.

De recorder met het 0Z-percentage (= onderste grote recorder op

paneel 1) is wel op afstand af te lezen, hetgeen als zeer belang

rijk wordt gekwalificeerd (zie foto 6).
Dezelfde recorder voor ACN-Z (paneel 19) heeft men kort na de

ingebruik name van de meetkamer hoger geplaatst, omdat de console

het zicht erop verhinderde (zie foto 7). [De foto's 6, 7 en 8 zijn

genomen van ooghoogte zittend.J
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Foto 6. Zicht op reactor-gedeelte ACN-1 vanaf de eettafel.

Foto 7. Zicht op ACN-2 vanaf de eettafel.
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Gezeten achter de eettafel kunnen de operators weI bijna aIle flakker

drukmeldingen waarnemen (zie foto 6, 7 en 8). Ondersteund door de

kleurcodering en procesflowgewijze opbouw kan men meestal op afstand

al beoordelen welke de melding is en of deze belangrijk is. Voor het

kwiteren meet men opstaan en ter plekke de flakkers afdrukken.

Foto 8. Zicht op panelen 13, 14 en 15 vanaf de eettafel.

De pZaats van de consoZe in de meetkamer is goed te noemen. De grote

ru imte wordt e rdoor gebroken. De printer is op " s tahoogte ll opgeste Id,

zoals geadviseerd. Naar tevredenheid, zoals uit de interviews naar

voren kwam.

De printers zijn tevens zo geplaatst dat men bij raadpleging ervan,

niet met de rug naar de panelen staat; mijns inziens een goede keuze.

Gebruik van de printers door by. staf-personeel e.a., met name op

dagdienst, wordt soms als lastig ervaren. Het door enkele operators

aangevoerde argument dat het zicht op de panelen dan wordt beperkt,

ism. i. n ie t zo ern s t i g.
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De printers worden slechts enkele minuten per dienst door anderen

gebruikt en tevens is het zicht op de panelen in die richting toch

vrij beperkt.

De plaatsing van de tafeZs voor de panelen, die veelal als stoel

worden gebruikt, is praktisch. De zithouding is weinig ergonomisch

verantwoord, echter bij een opstart staat niemand in de weg en kan

men gezeten op zoln tafel een recorder aflezen (zie foto 9).

Foto 9. Gebruik van tafels voor de panelen.
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De keuze van materialen en kleupen in de MK is naar tevredenheid;

de "vlekkerige" tegelvloer werd door sommigen als weinig rust

gevend betiteld (een uiterst subjectief onderwerp).

De ramen in de meetkamers zijn 'van gelaagd, schokbestendig glas
2en voorzien van zgn. vangstaven. Het raamoppervlak is 0,16 m en

valt daarmee binnen de 0,25 m2 norm van de arbeidsinspectie~. Het

is jammer dat deze ramen (die identiek zijn aan de NAK-4 en de

a-picoline MK-ramen), niet groter zijn, aangezien dit binnen de

norm mogelijk was. De operators vinden het belangrijk dat zij door

de ramen enig contact met de buitenwereld hebben. Het geringe glas

oppervlak, de dikke muren, de vangstaven (ooit als tralies betiteld

in een interview) en het brede ijzeren frame beperken het zicht naar

buiten aanzienlijk (zie foto 10).

Foto 10. De ramen in de meetkamer.

~ In nota 12.515 Nwb/8198 wordt gesproken over een uitbreiding van

deze norm tot 0,8 m2.
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Conclusies

- De grootte van de meetkamer is maximaal: de zichtbaarheid van een

aantal belangrijke instrumenten vanaf de eettafel is nog net rede

Ujk.

- "Contact met het proces" is door de plaats van de eettafel en de

vo~ van de meetkamer gegarandeerd.

- De ramen worden als onmisbaar maar wel erg klein beoordeeld; ver

groting is mogelijk tot 0,25 m2
(= no~ ArbeidsinspectieJ.

3.4. Paneelindeling en instrumenten

a. IndeUng

Men is zeer te spreken over de paneelindeling. AIle instrumenten

zitten volgens de "procesflow" bij elkaar.

De diverse procesdelen worden afgescheiden door bijbehorende

flakkerdruk tableaus (zie bv. foto 11).

Foto 11. Afscheiding procesdelen door flakkerdruk tableaus.
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Hierbij moet worden opgemerkt dat men inspraak bij het ontwerp heeft

gehad. De adviezen zijn goed gerealiseerd. De panelen 13, 14 en 15

bl ijven tamel ijk druk. Het is moei 1ijk daar alles bij e'lkaar te

zetten dat kan weI, maar dan zijn meer panelen nodig, hetgeen

niemand wenst (zie foto 11).

De hoogte (20 em.) en breedte (65 em.) van het opstapje voor de

panelen zijn geed. De bovenste recorders zijn in vergelijking met

in de oude meetkamer veel lager geplaatst. ledere operator kan nu

gemakkelijk de dagstaten invullen (zie foto 12).

Foto 12. Invullen van dagstaten.
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De onderste onderste Honeywell recorders zitten tevens op accep

tabele hoogte (zie foto 13).

Veel operators vinden de foxborough-recorders t ook de bovenste rijt

te laag geplaatst. Met name de lange operators moeten bukken om

juist af te lezen.

Foto 13. Inspectie van de Honeywell-recorders.

Er is destijds geadviseerd (rapport Kragt/Cellissen 1977) de bovenste

rij fox-recorders op ooghoogte voor de "gem iddelde"-operator te

plaatsen (= 162 em.).
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Deze recorders zijn nu op 153 em. geplaatst, waardoor ook de zeer

korte operators correct kunnen aflezen [157 em. was laag genoeg

geweest aangezien 97,5% doorboven valtJ. In bijlage 6 wordt dit

verder uitgewerkt.

Het advies de instrumenten van de startverhitter bij ACN-1 te

plaatsen, is niet opgevolgd.

Foto 14. Paneelindeling paneel 1.
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Hiervoor waren twee redenen. Het paneel van ACN-1 was al zeer vol

en bij het opstarten van ACN-1 zouden te veel mensen voor dat

paneel staan [een operator zal nooit en de reactor en de start

verhitter instrumenten tegelijk regelenJ. Tevens was de afstand

van ACN-2 tot de startverhitter bij opvolging van het advies nog

groter geweest. Dubbele uitvoering van de instrumenten van de

startverhitter zou een dure oplossing zijn, gezien het aantal

opstarten per jaar (+ 2).

b. Instrumenten

Alle meters (indicators), regelaars (pneumatische Foxborough M52),

recorders (Fox.) en 12 punts-schrijvers (Honeywell-Browns) zijn uit

de oude meetkamer in de nieuwe geplaatst. Kritiek is derhalve weinig

zinvol. [Bij aanschaf van nieuwe regelaars is een ergonomische

evaluatie wel nuttig.J 5lecht een tweetal opmerkingen wil ik maken.

De windsneZheid-indicator (51-1) en de gevarenzone indicator (Xi-27)

zijn geplaatst op paneel 19 (zie foto 15).

Foto 15. Gevarenzone en windsnelheid indicator.
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Het is niet duidelijk waarom ze op dit paneel geplaatst zijn (het

waar-is-nog-plaats principe?),

De gevarenzonemeter Is erg instabiel; blj noorder wind (zone 32) gaat

de wijzer frequent heen en weer tussen de schaaluitersten. De computer

geeft echter regelmatlg een print-out van de gevarenzone; deze wordt

door gegeven aan de Gemeente Politie.

Om vast te stellen welke gevarenzone met welke windrlchting corre

spondeerd, is Xi-27 voorzien van informele bijschrlften of men kijkt

naar buiten, naar de rookpluim SBB.

De (wind)roos of kaart (plattegrond met schiJf) die hiervoor gebruikt

werd in de oude MK, zou worden vernieuwd. De opdracht hiervoor Is

ingetrokken omdat men blnnenkort overschakeld van de gevarenzone op

windrichting. DSM heeft aIle voorbereidingen voor deze overschake

ling getroffen; het wachten is op de Gemeente Politie.

Een tweede opme rk i n9 be t re f t de "kaartjes" voo r de reco rde rs (z ie bv.

foto 14). Deze kaartjes dienen ter omrekening van schaaldelen naar

hoeveelheden.

De schaalverdeling is kwadratisch (K) of lineair (L), afhankelijk van

de toepassing van een meetschijf (K) of rotameter (L). Vergissingen

worden gemaakt als:

op ~~n recorder zowel een K en L meting te zien Is; een reden

hiervoor is o.a. dat bij vernieuwing een rotameter vaak wordt ver

vangen door een meetschijf en hiermee de schaal veranderd·; er wordt

dan kwadratisch-lineair papier gebruikt;

- een rotameter door een meetschijf is vervangen en de operator daar

niet aan denkt;

de kaartjes onduidelijk zijn.

Het type regelaar M54 (PRe 8) is, zoals geadviseerd, van een be

dieningsvoorschrift voorzien (zie paneel 15,foto 8 en 11). De ope

rators zijn blij dat deze andere regelaar slechts bij opstart wordt

gebru ikt.

itToepassen van "wor teltrekkers" om alles lineair te presenteren, is een

dure oplossing. Tevens worden de fouten bij kleine uitslagen aanzien

1i j k,
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Conclusies/Aanbevelingen

- De instrumenten hadden:!:.. 5 em. hoger geplaatst kunnen worden zonder

dat de kleine opemtors hier veel problemen mee zouden krijgen.

- De plaatsing van de instrumenten van de startverhittep in het

midden van de MK (paneel 15) is een acceptabel compromis.

- Bet is wenselijk dat de Gemeente Politie spoedig overschakel,d van

gebruik van gevarenzOne op windrichting; de windroos met platte

grond kan dan weer in de MK worden geplaatst.

3.5. Console

Bij het ontwerpen van de console ging men er vanuit dat het geen

eontinu bezette bedieningspost zou zijn.

Zittend achter de console moest men de panelen kunnen waarnemen;

het advies (Kragt/Cellissen) steldt dat zelfs paneelinstrumenten op

66 em. hoogte moesten worden waargenomen. Nota 287~, bevattende de

riehtlijnen voor het console ontwerp, geeft als maximale hoogte

120 em. aan. De ooghoogte van de zittende, kleine operator is eehter

113 em.

Het definitieve ontwerp was 110 em. hoog, eehter de beenruimte was

veel te gering. Daarom is tussen de console en de opstaande tegel

rand een 10 em. U-profiel aangebracht (zie foto 16, ook bijlage 7).

Dit resulteerde uiteindelijk in 120 em. console hoogte. Het zieht

op de panelen is hierdoor aanzienlijk beperkt, ook vanaf de eet

tafel (zie foto 6, 7 en 8 genomen vanaf ooghoogte, zittend aan de

eettafel).

De geadviseerde schuine l,essenaar is weinig funetioneel.

Sehuine lessenaars zijn zinvol wanneer men langdurig of frequent

sehrijf- of leesarbeid aan bureaus verricht. De werkhouding wordt

hiermee belangrijk verbeterd. De hier toegepaste hoek van 100 is

op zich niet storend; we] in eombinatie met het gladde, harde

kunststofblad, waardoor papieren (dagstaten) van de l,essenaar af

gZijden.

-Nota 287; GOP-TS-ACN/IDC, 24-5-1978.
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Foto 16. De console.

Deze bladen, die weI als voordeel hebben dat ze slijtvast zijn, mogen

m.i. aIleen horizontaal worden toegepast (NAK 3 en 4).

Een horizontaal blad wordt helaas vaak als zitplaats gebruikt, waar

door een sterke constructie is vereist. De bij de console geplaatste

stoeZen zijn niet erg degelijk. De zitting slijt snel, de wieltjes

lopen vaak vast en de stoel is nogal gammel. Bij vervanging moet aan

een betere, ook instelbare stoel met (5) wieltjes worden gedacht.

De houten stoeZen aan de eettafel zijn weI sturig, maar weinig

comfortabel (zie foto 10).

Bekijken we de console van rechts naar links, dan zijn de volgende

detaiZopmerkingen te maken.

- De zitplaats voor de temperatuurscanner is te sma] voor twee per

sonen; invullen van de dagstaten gebeurt vaak tegelijkertijd (zie

foto 16, 17).



- 27 -

Foto 17. Invullen dagstaten bij de temperatuurscanners.

- De telefoon in de hoek is bewust niet ingebouwd; de console is

echter van boven te breed om van achter de console de telefoon

op te nemen;

De bergruimte in de hoek is redelijk; er is te weinig ruimte voor

lege dagstaten (nu opgeborgen in een kast in de hal). De handvaten

van de laden aan de achterzijde (zie foto 4) zijn zeer onergono

misch; je kunt geen houvast krijgen.

- De lange zijde van de console wordt weinig gebruikt; er is ruimte

vrijgelaten voor monitoren. Nu vinden de operators monitoren voor

de fakkel overbodig.
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- De operators stoten zich vaak aan het beeldschermtafeltje {67 cm.

hoog). Loopt men naar een flakkerdruk-tableau om een melding te

kwiteren dan kijkt men naar het desbetreffende lampje en wordt het

lage tafeltje over het hoofd gezien.

- Het toetsenbord van het beeldscherm bevindt zich op ellebooghoogte

(prima). Het bij DSM in meetkamers gebruikte type beeldscherm heeft

als nadeel dat scherm en toetsenbord aan elkaar vast zitten; een

juiste toetsenhoogte geeft een veel te lage scherm hoogte, en omge

keerd.

De beenruimte bij "type-tafeltjes" is meestal vrij beperkt. Het

beeldschermtafeltje heeft een 5 em. dikke blad- en frame-constructie

i.v.m. de stevigheid; de beenruimte wordt hierdoor extra beperkt.

Het tafeltje biedt te weinig schrijfruimte.

- Het "alarmprinter" (rechterprinter) staat op de Ijuiste hoogte (105

cm.). Het aflezen van berichten wordt bemoeilijkt doordat de

" pr int-kop" erg laag is bevestigd.

Foto 18. Beelseherm en printers.
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Conclusies/Adnbevelingen

- De console is te hoog en beperkt hierdoor voor een deel het zicht

op de panelen.

- De sahuine lessenaar i8 lastig, omdat papieren van het gladde

bZad afgUjden.

- Bij vernieuwing van de aonsoZe-stoel dient een meer degeZijke,

tevens instel- en verrijdbare, stoel te worden aangesahaft.

- Er zijn veel detailopmerkingen over de console gemaakt: een betere

taakanaZyse en beproevingen met een model op ware grootte hadden

vermoedeZijk een beter resultaat opgeleverd.

3.6. Meldsysteem

a. FZakkerdruksysteem

Dit conventionele systeem is, net als andere apparatuur, overge

plaatst uit de oude meetkamer. De operators zijn vol lof over de

toegepaste herindeling. Alles zit prima bij elkaar, d.w.z. naar

procesverloop. Ook de herstelknoppen zitten bij de bijbehorende

flakkers.

[Uitzondering: HTiS 1~18 niet bij XS 1901

LAPS 1019 niet bij XS 1018

hAS 1001 niet bij XS 1001

hAS 1002 niet bij XS 1002J

De oorzaak hiervan is dat aIle herstelknoppen op de bovenste rij

zijn geplaatst en de gewone flakkers volgens procesvolgorde. Het

is derhalve meer toeval dat herstelknoppen en flakkers zo goed

bij elkaar zitten. WeI zijn de herstelknoppen altijd op hetzelfde

tableau geplaatst als de bljbehorende flakker.

Zoals in par. 3.2. gemeld, was de flakker van de noodknop labora

torium weinig opvallend op paneel 15 geplaatst (nu aangepast).

Tevens bevindt zich hierop de flakker van de nooddouahes in de

fabriek. Eenzelfde lampje voor aIle douches betekent dat men bij

signalering ervan aIle douches langs moet gaan ter inspectie.

DHzelfde geldt voor een gas- of brandmelding in de fabriek.

De toeter van het flakkerdruksysteem is zeer irritant. Er is

destijds geadviseerd dit signaal nlet te veranderen. Men is dan

genoodzaakt snel te handelen. Niet aIle operators zijn hier te

vreden over, m.i. terecht.
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Uit Zaboratorium onderzoek aan de T.H. Eindhoven bleek o.a. dat de

irritantie van een geluidsignaal niet aIleen afhankelijk is van het

geZuidSniveau en het type signaaZ (continu of intermitterend), maar

ook van het aantaZ aangeboden meZdingen per tijdSeenheid.

Een detai lopmerking nog betreft een aantal flakkers van de "verlading"

en het sperwater. Deze behoren In de meetkamer ZAV.

b. Comrutersysteem

De "Zogprinter" (verslagen-printer) en het beeldscherm zou men niet

willen missen. De berichten van de aZarmprinter daarentegen worden

door drie van de vier ploegen als 99% onnodig gekwaZifiaeerd. De

voorsignaleringen op echte meldingen die deze printer geeft, zijn

soms handig.

De toeter die gaat bij een computermelding (ding-dong) is nauwelijks

hoorbaar. Gezien het belang van de meldingen vinden de operators dit

p ri ma.

De cursus of instructie voor de kennismaking met het computersysteem

kon slechts door enkelen worden gevolgd. De cursus is vroegtijdig

gestopt. Een nieuwe cursus, meer op de praktijk gericht, is welkom.

Misschien gaat men daarna het systeem beter gebruiken.

ConcZusies

- De j1akkerdruk tabZeaus z~Jn goed ingedeeZd.

- De toeter van het f.d. systeem is zeer irritant" hetgeen niet door

aZZen aZs positiefwordt ervaren.

De aZarmprinter wordt nauweZijks gebruikt; de toeter ervan is

derhaZve geZukkigvrij zacht.

- Een cursus voor het gebruik van de computer is zinvol.

3.7. Communicatiemiddelen

Over de teZefoons is iedereen tevreden. De omroepinstaZZatie is op

veel plaatsen in de fabriek niet te verstaan (op sommige plaatsen

in de fabriek bevindt de luidspreker zich echter zeer dichtbij).

Wanneer men "iets· 1 hoort door de omroepinstallatie dan roept men

met de portofoons (motorola's) de meetkamer op.
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De portofoons worden veel gebruikt. Van de vijf stuks per ploeg is

(derhalve?) vaak een defect. Als personeel van andere diensten (m.n.

overdag) er een leent, dan is het beschikbare aantal te gering.

De spraakverstaanbaarheid van de portofoons· is in de fabriek rede

lijk, met uitzondering van enkele zeer lawaalige delen (koelmachines,

Tuco) .

Gebruik van de koptelefoons met helm is niet mogelijk. De beugels zijn

te groot voor de helmen.

De verstaanbaarheid in de meetkamer is voor niet-ingewijden zeer slecht.

Het zeer dicht tegen de microfoon praten en de simpele luidspreker in

de meetkamer zijn de oorzaak. De operators hebben hier geen moelte mee.

Zij weten met wie zij praten maar vooral waar het over gaat.

Communicatie met portofoons in combinatie met persluchtmaskers (PA

15/54) door de microfoon tegen de keel te houden is gebrekkig. Vaak

wordt dan met twee man gewerkt waarvan een (zonder PA 15) de commu

nicatie onderhoudt.

Conclusie/aanbeveling

- Gebruik van de portofoons (motorola) in laMaaiige (koptelefoon) of

toxische (PA 15 gebruik) omgevingen is problematisch; gezien het

frequente gebruik zou aan verbetering moeten worden gewerkt.

3.8. Instructiemateriaal

De bak voor de proaesflow schema's wordt door bijna iedereen zeer

positief gewaardeerd (zie foto 10 en 19).

Het is een degelijk systeem, de schema's blijven leesbaar. Slechts

enkelen vinden de tafels van voorheen, de schemals onder glas, beter.

Men kan de schema's niet meenemen naar de panelen. Nu heeft iedere

ploeg een map met losse schema's.

De handvaten aan de plexiglasplaten zijn onhandig (zie foto 19),

d.w.z. je kunt geen grip krijgen.
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Fogo 19. Bak met processchema's.

De fasen schema's zijn keurig uitgevoerd en een onmisbaar hulpmiddel

(zie foto 20).
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Foto 20. Fasenschema's reactor ACN-1.

Omdat ze slechts bij een opstart of stop worden gebruikt, moeten

de operators zich dan even in het gebruik ervan verdiepen.

De borden op de panelen 1 en 19 (zie foto 21, ook foto 6, 7 en 13)

met de stand van de passes in de coils voldoen prima: de stand is

snel waar te nemen. Ze bevatten echter m.i. onnodig veel informatie

(het is een getrouwe copie van het instructieschema). Staande voor

het opstapje is het niet mogelijk de lijnen na te lopeno
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Foto 21. "Coi 15 en passes 'l bordo

ConcZusie

- De instructieschema's3 de fasenschema's en de coils en passes

borden voZdoen goed aZsmede de wijze van raaapZegen.

3.9. Omgevingsfactoren

Het kZimaat in de meetkamer zal nooit naar ieders tevredenheid zijn.

De postenstructuur, die voortdurend naar buiten en binnenlopen ver

eist, is een oorzaak daarvan. De air-conditioning hield de temperatuur

op 200 C, ongeacht de buitentemperatuur. Om zomers op warme dagen de

overgang van buiten naar binnen te verkleinen is nu een automatische

regelaar aangeschaft. De binnentemperatuur komt dan maximaal If-SoC

onder de buitentemperatuur. Komende zomer zal blijken hoe effectief

de rege 1aa r is.

De centrale verwarming is aangebracht om de "koude" van de ramen te

verminderen (zie foto 10).
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De thermostaat ervan is buiten bevestigd. '5 Winters is er een groot

temperatuurverschil tussen de radiatoren en de inblaas van de air

conditioning boven de console (20oC). Een aantal operators klagen

(derhalve?) over tocht van deze inblaas.

De vepZichting in de meetkamer is ultstekend. Over de noodvepZichting

hebben de operators twijfels. Vol gens hen was bij een test gebleken

dat er dan onvoldoende licht is om de fabriek te regelen. Dit is

blijkbaar niet goed aan de staf doorgegeven.

Plaatselijke noodverlichting, zoals geadviseerd, is wenselijk. De

toelichting van "Nieuwbouw" kwam erop neer dat de noodverlichting

afgestemd is op een veilig stoppen van de fabriek. AIle DSM meet

kamers hebben daartoe een uniform systeem. Er moet m.I. hier worden

gewezen op de aanpassing van het menselijkeoog aan zeer lage ver

lichtingsniveaus. Volledige aanpassing kan 20-30 minuten duren. Bij

noodgevallen kan men hier niet op wachten.

Uitbreiding van de noodverlichting is derhalve overweging waard.

In de persluchtapparaten ruimte en de toegangssluis is geen nood

verlichting aanwezig?

Er is geen sprake van Zawaai in de meetkamer. De pneumatische rege

laars zijn weliswaar niet geruisloos, met name wanneer een klep

bijna dicht staat.

Herrie van de persluchtinstallatie is aanzienlijk gedempt (zie ook

par. 3.2.).

ConcZusies/AanbeveZingen

- De zomep van 1981 zaZ moeten uitwijzen of de vepandePingen aan de

aiY'conditioning effectief zijn.

- Een nieuwe test met de noodveY'Zichting moet uitwijzen of deze

aangepast dient te women.
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CHECKLIST MEETKAMERS 

1. Indeling meetkamergebouw 

- Plaats meet- en regelkamer; loopafstanden; velligheid; regel-

traagheid 

- Computerruimte 

- Laborator i a 

- VerbliJfsruimte 

- Ve rzame 1 ru i mte 

- Toegangen 

- Vluchtwegen 

- Keuken 

- Sanitair 

- Kamer chefs van dienst, bazen 

- Kabelgoten 

- E- en I-ruimte 

- Gereedschapsruimte 

Vluchtmiddelen magaziJn 

- Perslucht app. ruimte 

- ~edische r~imte 

2. Meet- en regelkamer 

1. Lay-out 

- Vorm 

- Grootte 

- Opstelling van de panelen 

- Zitplaats(en) operator(s}; stoelen 

- Keuze van de materialen 

- Toegang tot buiten 

- Ramen en uitzicht naar buiten (fabrieksgebeuren) 

2. A. Panelen 

- Type (sta-, zitpaneel) 

(recht of knikpaneel); opstapje 

- Globale indeling 

- De ta iii n de lin 9 



B. Operatorconsole 

- Funkties 

- Gebruiksfrequentie 

- Vorm 

- Plaats 

- Grootte 

- Hoogte (leesbaarheid panelen) 

- Type (sta of zit) 

- Schuine lessenaar 

- I nde ling 

- Opbergruimte 

- "Rol-stoelen" 

3. Meldsysteem 

3.1. Konventioneel 

- Type 

- Hierarchie 

- Aantal en type auditieve signalen 

- Aantal en type visuele signalen 

- Opbouw lampentableau 

- Aantal toegepaste kleuren 

- Funktie van kleuren 

- Eenduidigheid van de kleuren 

- Zichtbaarheid brandend venster 

- Aktiemogelijkheid operator 

- Aantal meldingen per tijdseenheid 

3.2. Geavanceerd 

- Type 

- Hierachie 

- Aantal en type auditieve signalen 

- Aantal en type visuele signalen 

BIJlage 1, bIz. 2 

- Beeldscherm (plaatsing, funktie) (zie 13) 

- A I a rmp r i n te r 

- Wijze van informatiepresentatie 

- Werkopstelling (t.o.v. panelen en communicatiemiddelen) 

- Back-up instrumentatie 

- Aantal meldingen per tijdseenheid 

- Vereiste akties operator bij bevestigen van het opzoeken 
van de status van alarmen 

- gasdetectie 
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4. Meters

- Type

- Aantal

- Open ruimte voor uitbreiding

- Plaats

- Vorm

- Benamlng + evt. toegevoegde bijschriften.

- Schaalindeling (omrekening); kwadratisch/lineair

- Schaalaanduiding

- Gebruik van schaaldelen vs. eenheden

- Leesbaarheid

- Windmeter; plattegrond

- Herkenbaarheid

- Eenduidigheld

- Nauwkeurigheid

Inde ling pane len in re 1at ie'-tot de proeeiien el'l?gebru ik's
frequent i e

- Meters in I-ruimte

5. Bedieningsmiddelen

- Soort

- Type

- Aantal

- Vorm

- Plaats {paren, groepjes}

- Benaming + evt. toegevoegde bijschriften

- Hanteerbaarheid

- Leesbaarheid

- Herkenbaarhe id

- Eenduidigheid

Indeling bedieningsmJddelen op paneel in relatie tot elkaar,
gebruiksfrequentie en de processen

- Compatibiliteit met meters

- Instelnauwkeurigheid en stand-informatie
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6. Communicatiemiddelen

6.1. Telefoon

- Aantal

- Plaats

- Onderscheidbaarheid

- Bereikbaarheid in noodsituaties

6.2. Vaste .omroepinstallatie

- Aantal

- Plaats microfoons en luidsprekers

- Technisch kunnen (actieradius)

- Spraakverstaanbaarheid (meetkamergebouw en fabriek)

- Onderhoud

6.3. Walkie-Talkie systeem

- Type

- Aantal

- Plaats microfoons + luidsprekers (keelmicrofoons; gasmaskers)

- Koptelefoons (en helm)

- Technisch kunnen

- Instruktie aan gebruikers

- Spraakverstaanbaarheid

- Onderhoud

- Frequentie (andere gebruikers)

7. Hulpmiddelen

7.1. Instructieschema's/flowsheets

- Plaats a) opbergen
b) raadplegen

- Wijze van uitvoerlng

- Leesbaarheid

- Mate van detail (vgl. met P en I's)

- Up to date?

- Wijze van updating

- Gebruiksfrequentie
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7.2. P en II s

- Relatie met flowsheet

- Plaats a) opbergen
b) raadplegen

- Leesbaarheid

- Mate van detail

- Wijze van uitvoering

- Up to date?

- Wijze van updating

7.3. (Semi) Graphic panels

- Funktie

- Plaats

- Wijze van uitvoerlng

- Leesbaarheid

- Mate van detail

- Volledigheid

- Up to date?

- Wijze van updating

- Herkenbaarheid (ruimtelijke codering)

8. Klimaat (in te vullen per dagdeel)

- Luchttemperatuur

- Stralingstemperatuur

- Luchtsnelheid

- Tocht

- Vochtigheidsgraad

- Air-conditioning (plaats van inblaas, onderhoud, instelbaarheid)

- Seizoensinvloeden

9. Verlichting (per dagdeel)

- Dagl i cht

- Kunstlicht (verlichtingssterkte, kwalitelt)

- Reflecties en spiegelingen

- Noodverlichting

- Plaatselijke verlichting

- Buitenverlichting
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10. Lawaai

- Externe bronnen (compressoren e.d.)

- Interne bronnen (printers, ventilatoren, perslucht e.d.)

- Niveau

- Frequenties

- Invloed op spraakverstaanbaarheid

11. Personeel

- Aantal per ploeg

- Gebruik M & R kamer door a) dagdienst
b) onderhoudsdienst

- Postenstructuur

- Taakroulatie/Taakverdeling

- Training

- Opleiding (extern en intern)

12. Taakanalyse-methoden (evt. uitvoeren voordat 1 tIm 11 worden bekeken)

- Multi-moment opnamen (MMO) (activitelten -e.d.h

- Handelingen (score aantal, tijdsduur)

- Hierarchie hoofd-, deel- en neventaken (Annett)

- OSD (oper. seq. diagram)

- MTM (detailanalyse)

- PAQ (McCormick)

- AET (Luczak)

- Beslissingsschema's

13. Bee Idsche rm

13.1. Inrichting van de werkplek

- Werkhouding

- Werkhoogte, armhoudlng

- Kijkhoek, kijkafstand

13.2. Verlichting

- Algemene verlichting

- Strooilicht, reflecties

- Luminantie en contrast

- Beeldrust
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13.3. Keyboard en informatlepresentatle

- Type toetsenbord

- Funlttletoetsen

- Afmetingen/afstand karakters

- Groepering/codering/formats

- Dynamiek: beeldvulling t responsleHldeit---

•
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Vragenlijst en aandachtspunten groepsintervlews ACN

_ 1. Wat vindt U van de plaats van de meetkamer t.o.v. de fabriek?

veiligheid

loopafstanden

fietsen

regeltraagheid

_ 2. Wat vindt U van de diverse ruimtes in het meetkamergebouw en hun

onderlinge plaatsing?

laboratorium (communicatle met meetkamer; grootte)

ve rzame I ru imte

toegangen/vluchtwegen (aantal en ligging t.o.v. de MK; balie)

· keuken (grootte, afzuigkap?)

· toi letten

I-ruimte (nog belangrijke app. aanwezig)

gereedschapshok

3. Wat vindt U van de inrichting van de meetkamer?

zitplaats operator (vaste aan eettafel; krukken bij paneel)

· keuze materialen (vloer, panelen, plafond)

• ramen (zicht op fabriek?)

4. Wat is Uw mening over de indeling van de panelen?

globaal (overzichtel ijk, "a ll es bij elkaar", nrs. i .p.v. namen)

opstapje (functie, veiligheid)

indeling ACN-1 = ACN-2

afscheiding gewenst

startverhitter

• inspraakprocedure

-Tevens voorgelegd aan pr.oductiechef/assistentproductiechef.
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5. Wat vindt U van de console?

• schuine lessenaar (materlaalkeuze)

• zitplaats bij temp scanners

· hoekzitplaats (kastruimte)

• opbergruimte achterzlJde

• beperking blikveld (vanaf eettafel en console)

· planten

· log- en alarmprinter/plaats beeldscherm

· rolstoel

6. Bent U tevreden over het meld- c.q. alarmsysteem?

a. flakker-druk systeem:

type toeter (= oude ACN)

· opbouw flakker tableaus (procesvolgorde per blok)

kleurcodering correct (uit = normaal?)

· herstelknoppen bij de flakkers

· ID-code + benaming correct

gasdetectie; nooddouche

• b. computer systeem:

· log-printer

alarm-printer (gong; belang van de berichten)

beeldscherm (gebruik; instructles?)

monitoren voor de fakkel

7. Heeft U commentaar op de meters, recorders en regelaars?

· plaats (belangrijkste op bovenste rij; paren)

schaalindeling (kaartjes; omrekening noodzaak)

leesbaarheid (vanaf eettafel; invullen dagstaat)

• windmeter / windroos

• 3-pens recorders

M-54 gebruik

codering
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• 8. Bent U tevreden over de communlcatiemogelijkheden tussen

meetkamer- en veldoperator?

· telefoons: - aantal (in MK en fabriek)

- bellen te onderscheiden

omroepinstallatie: - te verstaan overal in fabriek?

- ook in laboratorium

· motorola: - spraakverstaanbaarheid (met PA-15)

- technisch kunnen/onderhoud

it 9. Wat vindt U van de instructie-schema~s in de meetkamer?

• plaats van opbergen (bak i.p.v. tafels)

· afmetingen en detaillering

fasenschema's begrijpelljk

coils/passes schema's duidelijk

• 10. Iijn er opmerkingen te maken over:

de airconditioning (zomer, winter)

de verllchting / noodverlichting

· lawaai in de meetkamer (persluchtapp.?)

11. Iijn er problemen geweest blj de overgang van de oude naar de

nieuwe meetkamer?

it 12. Heeft U in dit tnterview zaken gemist waar U toch graag wat over

had willen zeggen?

P.s. Uit de antwoorden op vraag 11 bleek dat de operators geen

problemen hebben ervaren, maar dat de overgang hen juist

was meegeva 11 en.

Vraag 12 leverde geen relevante informatie Ope
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Vragen1ijst project1eider en Nieuwbouw (.)

• 1. Waarop is de p1aatsbepa1ing van het meetkamergebouw t.o.v. de
fabriek gebaseerd (veiligheid, loopafstanden, rege1traagheid)?

• 2. Wat waren de redenen van keuze voor grootte en 1igging van:
- laboratorium;

ve rzame 1ru imte;
toegangen/nooddeuren/balie;
keuken;
gereedschapshok;
gasmaskersruimte;
vluchtmiddelenmagazijn;
meetkamer;
ramen.

• 3. Hoe is de paneelindeling tot stand gekomen? (hoogste recorders,
regelaars en f.d. sets)

• 4. Hoe zijn de afmetingen, vormgeving en materiaa'lkeuze van de con
sole bepaald?

5. Wat heeft de stoelkeuze bepaald?

6. Hoe is de alarmprinter geintroduceerd en waarom?

7. Hoe kan men de windrichting bepalen in de MK7

8. Waardoor wordt de matige verstaanbaarheid bij de omroepinstallatie
en soms ook de motorola veroorzaakt7

• 9. Hoe is de keuze voor een bak met instructieschema's bepaald en de
verdere vormgeving ervan?

• 10. Zijn de problemen met de air-conditioning te verklaren7

• 11. Waarop is de noodverlichting ontworpen7

12. Zijn er problemen geweest bij de overgang van de oude naar de
nieuwe mee tkame r?
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paneel 19 tim 28
paneel 19 tim 22
paneel 22 tim 26

I

HCN-dest.: paneel 11 + 12 :ACN-2:
AlGEMEEN: paneel 13. 14,lS:reactor:
(o.a. KOELSYSTEEH :winning:

panee 1 tim 10
panee 1 1 tim 4
paneel 4 tim 8

I
I
I
I
I
I
I

zuivering: paneel 9 + 10: STARTVERHITTER} :zuivering: paneel 27 + 28___________________________ L L _

Console: N = log. printer A = gasalarm + comm.
o = alarmprinter B = schrijfdeel + kast
P = beeldscherm C = temperatuur scanner (ACROMAG)

Verklaring: ACN-1:
reactor:
winning:



Panee Ii nde ling ACN
afmetingen in cm. t.o.v. opstapje

schaa I 1 10

Bi j Iage 6

adv ies 177 r i cht Ii j n 130-- ----------

- gerealiseerd paneel
198 max

fl akkerdrukset ,-~ 185 max

ILl II II II II II 1111 II II hCJ I
I " I?l/
I '::'30otmeters/indicators 1/6,.

c=J I I ,
7-,

I 161 '- 16,. ,62'-----
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schrijver

DDDO[I In max
/~I 1/lal
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/60
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I

QrdGJ IOJ.
I ....

:I8 ~ mi n.
I'

,
I

71. "'-:10

/6.1.
MIC I

-I ijst-

to
opstapje

N.B. Advles '77 behelsde bovenste rij indicators onder aan te plaatsen;
II 11 ing iJ it van de gem idde Ide ope rator;

Richtlijn lea gaat uit van de kleine operator.
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Console Moot A

schaal 1 : 10, in em.

30

zlj-aanzicht

5
120

lOu G.

60 ~

75

10 cm U-proflel

";L--

8

Optimale mate" Moot A

102 60

47 4

75



Console Moot C Bijlage 7, bIz. 2

60 i.v.m. diepte temp. scc nner

schaal 1 : 10
maten in cm.

120 15

40

I 5
1.

59

75

10

U-profiel

-zij-aanzicht-

110

Optlmale maatvoerlng Moot C

4

60

75
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