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SAMENVATTING.

Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek

naar de toepasbaarheid van Programmable Logic Controllers

(PLC's) in een 'fail-safe' beveiligingssysteem en is verricht

als afsluiting van de studie electrotechniek. Het onderwerp is

gekozen n.a.v. een verzoek van Wildevuur b.v. uit s'Hertogen

bosch die o.a. werkzaam zijn op het terrein van beveiligingen

voor de procesindustrie.

In het eerste deel is bekeken waar de beveiligingssystemen

voorkomen, hoe ze opgebouwd zijn, hoe ze functioneren en welke

defecten ze kunnen vertonen. In het bijzonder worden de compo

nenten bekeken, die toegepast worden in beveiligingssystemen

gelet op het 'fail-safe' aspect van die component. De conclusie

is dat 'fail-safe' gebaseerd op de 'fail-safe' eigenschap van

de component niet realiseerbaar is, maar dat 'fail-safe' voor

een systeem in de praktijk een synoniem is voor bepaalde eisen

t.a.v. beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de kans op een on

veilige situatie t.g.v. een defect in het systeem.

De begrippen beschikbaarheid en betrouwbaarheid worden

daarom nader bekeken. De betrouwbaarheid kan o.a. beinvloed

worden door het systeem veelvuldig te testen evt. m.b.v. een

zelftest. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat een aantal

extra voorzieningen in het systeem aangebracht worden.

In het tweede deel (HS, H9 en HID) wordt de opbouw van elk

onderdeel van een PLC behandeld. De mogelijke defecten in die

onderdelen en een mogelijke detectiemethode voor die defecten

in de onderdelen worden besproken, met de daarvoor eventueel

benodigde extra hardware in (bij) dat onderdeel en de software

om de detectie uit te voeren.

De mogelijke programmeertalen die gebruikt kunnen worden om

een beveiligingssysteem gebaseerd op een PLC te kunnen program

meren worden in HID behandeld. Hierbij wordt vooral gelet op de

defecten in- en de executietijd van de programma's.

Het verslag wordt afgesloten met een aantal conclusies en

richtlijnen, die gehanteerd kunnen worden om een PLC te ontwer

pen die geschikt is voor toepassing in een beveiligingssysteem.
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RESUME.

This report reproduces the experiences of the research into

the applicability of Programmable Logic Controllers (PLC's) in

a 'fail-safe' safeguarding system and is executed as conclusion

of the study electrotechnics. The subject is chosen with

reference to a request from Wildevuur B.V. in s'Hertogenbosch,

who is among other things active in the field of safequarding

for the process industry.

In the first part of this report the occurency of the

safeguarding system is studied, how they are build, how they

function and which breakdowns they can show. Especially the

components, that are put in safeguarding systems, are being

studied, attended to the 'fail-safe' aspect of that component.

The conclusion is that 'fail-safe' based on the 'fail-safe'

property cannot be realized, but that 'fail-safe' for a system

in practice is synonymous for certain demands with respect to

availibility, reliability and the risk of an unsafe situation

in consequence of a breakdown in the system.

Therefore, the notions of availibility and reliability are

further looked at. The reliability can, among other things, be

influenced by testing the system frequently, possibly by means

of a selftest. For the latter it is necessary to fit some extra

provisions in the system.

In the second part of the report (chapters 5,9 and 10) the

construction of each part of the PLC is discussed. Possible

defects in each part and a possible method of detection for

these defects are discussed, with the extra hardware, that may

be necessary for that particular part and the software to

execute the detection.

The feasible program languages that can be used to be able

to programme a safeguarding system based on a PLC, are dealt

with in chapter 10. Herewith, special attention is paid to the

defects in, and the executiontime of the programmes.

The report is concluded with a number of conclusions and

directives, that can be made use of to design a PLC that is

suitable for application in a safeguarding system.



-4-

INHOUD

Samenvatting

Resume

Inhoud

Inleiding

2

3

4

7

HI.

H2.

2.1

H3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

H4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Definities

De opdracht

Analyse

Twee kleine modellen van een installatie

Hardwaremodel van een installatie

Toestandsmodel van een installatie

De functie van een beveiligingssysteem

De bepaling van de gevarenkans bij installaties

Indeling van de installaties naar de gevolgen

van een ongeval

De functie van een 'fail-safe' beveiligingssysteem

De beschrijving van een beveiligingssysteem

De uitvoeringsvorm

Opbouw van een beveiligingssysteem, de onderdelen

De functie van de onderdelen

Defecten in een beveiligingssysteem

Indeling van de defecten in een beveiligingssysteem

Maatregelen ter voorkoming van functionele defecten

De detectie van functionele defecten

Periodieke test van een beveiligingssysteem

Zelftest van een beveiligingssysteem

Variabelen bij de periodieke- en zelftest van een

beveiligingssysteem

De betrouwbaarheid van een onderdeel (systeem)

kwantitatief uitgedrukt

De invloed van de zelftestcircuits op de

betrouwbaarheid

9

12

12

14

14

15

18

18

20

21

22

22

22

23

25

26

27

28

28

29

31

34

36



4.13

4.14

4.15

H5.
5.1

5.2

5.3

5.4

H6.

6.1

6.2

6.3

6.4

H7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

H8.

8.1

8.2

H9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

-5-

De verschillende (zelftest-) circuits vergeleken

De beschikbaarheid van een systeem

Onderwerp van dit onderzoek

PLC als alternatief

De opbouw van een PLC

De werking van een PLC

Indeling van de hardware naar de onderdelen van een

beveiligingssysteem

De PLC in een beveiligingssysteem

Is 'fail-safe' realiseerbaar ?

'Fail-safe' componenten

Zijn 'fail-safe' systemen mogelijk ?

Vergelijking van de realisatie mogelijkheden

Conclusies tot nu toe

Beveiligingssystemen bij Wildevuur b.v.

Beschrijving van de installaties die beveiligd

worden

De uitvoeringsvorm van de beveiligingssystemen

Opbouw van een beveiligingssysteem, de onderdelen

De functie van de onderdelen

De signalen in het beveiligingssysteem

De parameters van een beveiliging

Een representatief proces

De onderdelen van de installatie

De functie van de onderdelen van de installatie

Zelftest van een PLC

De indeling van de onderdelen van de PLC naar de

functie bij een zelftest

De systeembus

De 'watchdog'

De CPU

Het systeem- en gebruikersgeheugen

De ingangscircuits

45

48

49

51

51

54

54

55

56

56

60

61

63

65

65

66

66

67

68

71

73

73

73

75

75

77

84

86

90

94



-6-

9.7 De uitgangscircuits

9.8 De extra hardware

9.9 De extra software

9.10 Conclusies

99

102

103

103

H10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

H11

11.1

11.2

11.3

De software

Programmeertalen

Defecten in de software

Detectie van software defecten

De executietijd

De functies in de software

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Richtlijnen voor het ontwerp van een nieuwe PLC

Extra voorzieningen

105

105

107

107

109

109

111

111

113

115

Literatuur

Trefwoorden

Bij1age 1. Vei1igheidseisen te stellen aan elektrische- en

elektronische ketens voor besturing en beveili

ging.

117

118

119



-7-

INLEIDING.

De regel- en besturingssystemen in de procesindustrie kun

nen op verschillende manieren opgebouwd zijn, zoals hydrau

lisch, pneumatisch en electronisch. In het vervolg zal met

regel- en besturingsysteem bedoeld worden de electronische uit

voering van zo'n systeem. Het is duidelijk dat in veel systemen

een combinatie mogelijk is met de andere vormen van besturing.

De micro-electronica krijgt een steeds bredere toepassing

in o.a. de procesindustrie in de vorm van regel- en besturings

systemen. Het verdringt hierbij steeds meer de oude systemen

die voor een groot dee1 met conventionele relaislogica of grote

procescomputers zijn opgebouwd. De fabrikanten hebben hierop

ingespeeld door een speciale computer te ontwikkelen, de

Programmable Logic Controller (PLC). Deze computers hadden in

eerste instantie dezelfde mogelijkheden als de relaissystemen.

De programmering gebeurt via zogenaamde ladderdiagrammen. Dit

is een directe vertaling van het oude relaisschema naar het

programma dat de PLC uit moet voeren.

In de huidige modellen is de flexibiliteit van de PLC uit

gebreid; er zijn meer computerachtige mogelijkheden bijgekomen

zoals: communicatie met een ander systeem, dataprocessing etc.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om besturingssystemen uit

kleine delen op te bouwen, die voor een dee1 zelfstandig opere

reno

Installaties (het geheel van besturing (inclusief rege

ling), beveiliging en produktieproces) die gevaar op kunnen

leveren voor mens en milieu hebben in de regel niet aIleen een

regel- en besturingssysteem maar ook een beveiligingssysteem.

Ook beveiliginssystemen kunnen m.b.v. verschillende technieken

opgebouwd zijn. In het vervolg zullen we het aIleen hebben over

de electronische beveiligingen.
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In de besturingssystemen zijn de relais reeds voor een

groot deel vervangen door de PLC. Voor de beveiligingssystemen

is dit nog maar in zeer weinig gevallen gebeurd. Ret betreft

dan ook vaak geen PLC maar een minicomputersysteem.

Ret onderzoek richt zich op de mogelijkheden om PLC's toe

te passen in een beveiligingssysteem. Riervoor zal eerst een

klein model opgezet worden van een installatie. aan de hand

waarvan een aantal beschouwingen gehouden zullen worden m.b.t.

defecten en hun gevolgen in de installatie en de gevolgen

hiervan voor het beveiligingssysteem.
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1. DEFINITIES.

Om in het verdere stuk spraakverwarring te voorkomen zullen

eerst een aantal termen gedefinieerd worden die verband houden

met besturings- en beveiligingssystemen.

Deze definities zijn gedeeltelijk overgenomen uit [IJ, [~

en [3]. In [2] zijn de definities in het engels, dus deze

moesten vertaald worden. Een aantal van deze definities waren

te uitgebreid of onvolledig en zijn aangepast.

DEFECT:

STORING:

FOur:

VEILIG:

FOur TOLERANT:

, FAIL-SAFE' :

Blijvend gebrek of beschadiging in appara

tuur of programmatuur waardoor een (deel-)

systeem niet (meer) zijn gespecificeerde func

tie kan verrichten.

Onbedoelde verandering van de relevante omge

vingscondities of een verkeerde ingreep.

engels failure.

Afwijking van de gespecificeerde functie als

gevolg van een defect of storing.

engels safe.

Aanvaardbare kans op fouten die gevaar ople

veren voor goederen, mens of milieu.

engels fault tolerant.

Een systeem blijft zijn gespecificeerde func

tie vervullen ondanks dat er een beperkt aan

tal defecten of storingen in het systeem aan

wezig zijn.

m.b.t. een component:

Bij een defect van een component gaat deze

naar een gedefinieerde toestand.
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m.b.t. een beveiligingssysteem:

Een beveiligingssysteem behoudt een gedefini

eerde toestand, zodat het proces in een veili

ge toestand komt, onder aIle omstandigheden

en ongeacht het aantal defecten dat na elkaar

of gelijktijdig op kan treden in het beveili

gingssysteem.

BETROUWBAARHEID: engels reliability.

De mate waarin een systeem onder gespecifi

ceerde condities zijn voorgeschreven functie

heeft vervuld of zal vervullen.

BESCRIKBAARHEID: engels availibility.

Ret vermogen van een systeem om zijn gespe

cificeerde functie te verrichten als deze ge

vraagd wordt.

INSTALLATIE:

AFSCRAKELEN:

REDUNDANTIE:

engels installation.

In dit rapport wordt hiermee bedoeld:

Ret geheel van besturing, proces en beveili

ging. Indien hierbij operators betrokken zijn

worden deze tot de besturing geiekend.

engels shut down.

De installatie volgens een voorgeschreven

procedure in een gespecificeerde niet actieve

toestand brengen.

engels redundancy.

De installatie is uit meer componenten opge

bouwd dan noodzakelijk, om in het geval van

storingen of defecten toch een correcte wer

king te behouden. De storing of het defect

wordt gemaskeerd, d.w.z. is intern in de in

stallatie weI aanwezig maar treedt niet naar

buiten.
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De voorwaardelijke kans dat er een ongewenste

situatie optreedt of een ongewenste gebeurte

nis plaatsvindt, indien er een defect ontstaat

in het beveiligingssysteem.

Tijdens het in bedrijf zijn van het systeem.

afkorting van 'Emergency Shut Down'.

Het brengen van de installatie naar een niet

actieve toestand, ongeacht de resulterende

(veilige) toestand van de installatie.

Bij een beveiligingssysteem:

Het beveiligingssysteem wordt geactiveerd zon

der dat hiertoe een opdracht wordt gegeven

vanuit de besturing of het proces maar t.g.v.

een defect in het beveiligingssysteem.

Bij een beveiligingssysteem:

Het beveiligingssysteem wordt niet geacti

veerd als hiertoe opdracht wordt gegeven door

het proces of de besturing t.g.v. een defect

in het beveiligingssysteem.



-12-

2. DE OPDRAClIT.

De opdracht luidt:

Onderzoek of PLC's inzetbaar zijn in een 'fail~safe' bevei

ligingssysteem.

Als PLC's inzetbaar z1Jn in een 'fail-safe' beveiligings

systeem, ontwerp een hardware- en software structuur voor deze

toepassing en realiseer deze indien mogelijk.

2.1 Analyse.

De opdracht, als hierboven geformuleerd, kan opgesplitst

worden in een aantal onderwerpen en deelonderwerpen. Deze

onderwerpen en deelonderwerpen zullen in de volgende hoofd

stukken behandeld worden aan de hand van de onderstaande

vragen:

1) Wat is een beveiligingssysteem ?

Wat is de plaats in de installatie ?

Wat is de functie van een beveiligingssysteem ?

- Welke eisen worden er aan een beveiligingssysteem gesteld?

- Hoe is een beveiligingssysteem opgebouwd ?

- Hoe werkt een beveiligingssysteem ?

2) Wat is een PLC ?

Hoe is een PLC opgebouwd ?

- Hoe werkt een PLC ?

3) Wat is 'fail-safe' ?

- In het algemeen ?

- Toegespitst op een beveiligingssysteem ?

- Welke eisen worden aan een 'fail-safe' beveiligingssys-

teem gesteld.
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4) Wat is het verschil tussen een conventioneel opgebouwd be

veiligingssysteem en een beveiligingssysteem gebaseerd op

een PLC ?

5) Welke eisen moeten aan een PLC gesteld worden wanneer deze

toegepast wordt in een beveiligingssysteem ?

- m.b.t. hardware?

- m.b.t. software?
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3. TWEE KLEINE MODELLEN VAN EEN INSTALLATIE.

In dit hoofdstuk wordt de installatie nader bekeken en in

het bijzonder de plaats en functie van het beveiligingssysteem

hierin. Hiertoe zullen twee kleine modellen opgesteld worden:

- Hardwaremodel. De installatie wordt verdeeld in een aantal

afzonderlijke delen.

- Toestandsmodel. De installatie kan zich in een aantal toe

standen bevinden.

3.1 Hardwaremodel van een installatie.

Voor een installatie kan het onderstaande eenvoudige blok

schema opgesteld worden:

. Il

• a • ~ (Grondstoffen )

{ , II Signalering )Data
J

Besturing Sturing Proces : *'~ ( Produkten >, • , •
'" .

..""~ ... '" -......~

£.S.O.

l •
Signaler.1ng ,

Beve.1liging I Signaler.1ng
Blokker.1ng J \ Blokker.1ng, ,

Fig. 1. Hardwaremodel van een installatie.

De installatie is in de figuur verdeeld in drie stukken:

1) Besturing.

Dit deel verkrijgt van buiten gegevens, nodig om het proces

te besturen volgens een bepaalde weg. Indien terugkoppeling

toegepast wordt kan deze weg exact gevolgd worden doordat gege

yens over de toestand ingelezen worden. Uit de combinatie van

beide gegevens wordt dan de besturing gerealiseerd.
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2) Proces.

Dit deel zorgt ervoor dat op een door de besturing gede

finieerde manier, produkten gemaakt worden. Het verkrijgt daar

toe zijn grondstoffen van buiten. Het proces geeft informatie

over zijn toestand aan de beveiliging en bij terugkoppeling ook

aan de besturing.

3) Beveiliging. (Zie ook 3.3 en 3.6).

De beveiliging bewaakt aan de hand van gegevens van het

proces en de besturing de veilige toestand van de installatie.

Indien deze verlaten dreigt te worden, wordt aktie ondernomen

zodat een veilige toestand blijft bestaan.

3.2 Toestandsmodel van een installatie.

Een installatie kan zich, afhankelijk van de complexiteit,

in een groot aantal toestanden bevinden gelet op het aspect

bestuurbaarheid van de in~tallatie. We veronderstellen dat deze

toestanden in vier deelverzamelingen verdeeld kunnen worden, te

weten:

A: De verzameling van aIle toestanden waarin de installatie

zich kan bevinden als deze in bedrijf is en zijn voorge

schreven functie verricht.

s: De verzameling van aIle toestanden waarin de installatie

niet zijn voorgeschreven functie verricht, maar toch veilig

is, inclusief 'uit-bedrijf'.

De toestanden A en S worden door de besturing verzorgd, in

tegenstelling tot de volgende toestand:
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T: De verzameling van aIle beperkt beheersbare toestanden. Een

van deze toestanden kan bereikt worden indien er een defect

of storing optreedt waardoor de installatie een veilige toe

stand verlaat (wordt onbestuurbaar of is niet meer regel

baar). Door de juiste aktie binnen een bepaalde tijd (zie

4.10) te verrichten kan de installatie weer terug gevoerd

worden naar een beheersbare toestand. Deze aktie kan door de

operator of de beveiliging geschieden.

Een tweede mogelijkheid om in een van deze toestanden te

komen is vanuit een onbeheersbare toestand, nadat er zich

zich een ongeval heeft voor gedaan en er is nog een kans op

verdere schade.

D: De verzameling van aIle onbeheersbare toestanden, die tot

een ongeval en/of schade leiden , dat op geen enkele wijze

meer voorkomen kan worden.

Het toestandsmodel is als voIgt opgebouwd:

Fig. 2. Toestandsmodel van een installatie.

De overgang van onbeheersbaar naar een toestand van werken

volgens de gespecificeerde functie kan niet voorkomen, omdat er

een ongeval is opgetreden waarvan de gevolgen eerst hersteld

moeten worden voordat er geproduceerd kan worden.
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Uitgaande van het model moeten de volgende aannamen gemaakt

worden om een installatie op een zinvolle manier te beveiligen:

Een fout in de besturing en/of proces kan bij een correct

werkende beveiliging nooit tot een onbeheersbare toestand

leiden.

Een fout in de beveiliging mag geen invloed op de werking

van de besturing hebben.

Deze twee aannamen impliceren dat een onbeheersbare toe

stand aIleen bereikt kan worden als zowel de beveiliging als de

besturing en/of het proces fout zijn. Voor het toestandsmodel

betekent dit dat de overgangen AD. SD, TO, DT en DS aIleen op

kunnen treden als de besturing en de beveiliging of het proces

en de beveiliging fout zijn.

De overige overgangen kunnen t.g.v. een aantal oorzaken op

treden:

1.'Normaal bedrijf'. De installatie wordt aan- en uitgeschakeld

door de besturing. Dit heeft de overgangen SA en AS tot ge

volga

2.Fout in het proces en/of de besturing. De installatie komt

dan in een T-toestand of een S-toestand. Indien het een T

toestand is treedt de beveiliging in werking en brengt de

installatie naar een S-toestand. De overgangen zijn dan AS

of AT en TS.

3.Fout in de beveiliging. Dit beinvloedt de installatie niet

als er geen andere fout optreedt. Overgangen zijn AA of SSe

4.Defect in het proces en/of de besturing en de beveiliging.

Dit leidt tot een S- T- of D- toestand. M.a.w. de eindtoe

stand is onbepaald. In het vervolg zal rekening gehouden

moeten worden met bereiken van de T- of D- toestand als we

eisen op gaan stellen waaraan de beveiliging moet voldoen.
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3.3 De functie van een beveiligingssysteem.

De functie van een correct werkend beveiligingssysteem kan

aan de hand van het voorgaande als voIgt geformuleerd worden:

De toestand van het besturingssysteem en het proces be

waken. Bij het optreden van een defect in het besturingssysteem

en/of het proces waardoor een beperkt beheersbare toestand

ontstaat, moet het beveiligingssysteem die akties uitvoeren,

die de installatie in een beheersbare toestand brengen.

Deze functie betekent voor het toestandsmodel dat overgang

TS plaats moet vinden.

3.4 De bepaling van de gevarenkans bij installaties.

De volgende indeling is overgenomen uit een artikel van

J.W. van Alphen "Veiligheidseisen te stellen aan elektrische en

elektronische ketens voor besturing en beveiliging" uit het

blad Procestechniek nr. 10 en 11, 1977. Dit artikel wordt door

de Elektronische Dienst van de Arbeidsinspectie en de N.V. Kema

als richtlijn gehanteerd. (Zie bijlage I voor de volledige

tekst).

In dit artikel worden de installaties ingedeeld naar ge

varenkans. Dit is de kans op een ongeval als een defect in het

beveiligingssysteem optreedt (Zie 3.2). Er worden drie soorten

gevarenkans onderscheiden:

I) Normale gevarenkans.

II) Verhoogde gevarenkans.

III) Zeer hoge gevarenkans.

ad I. Normale gevarenkans.

Aangenomen wordt dat een normale gevarenkans aanwezig is wan

neer:
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a) Een ongeval pas kan ontstaan, nadat een beveiligingsinrich

ting door een defect buiten werking is geraakt, en bij de

normale gang van zaken bovendien een foutieve handeling door

de bedienende persoon is uitgevoerd;

b) of: De beveiliging waarin het defect kan ontstaan, onderdeel

is van een machine of installatie, waarbij door een groot

aantal andere veiligheidsmaatregelen, de kans op het aan

spreken van de desbetreffende beveiligingsinrichting zeer

gering is.

Voorwaarden hierbij zijn voor het gestelde onder:

a) Ret weigeren van de beveiligingsinrichting moet gemakkelijk

en direct waarneembaar zijn

en bij de normale manier van werken mogen geen routinehande

Iingen voor komen, waarbij men vertrouwt op de goede werking

van de beveiligingsinrichting.

b) Ret weigeren van de beveiligingsinrichting moet bij het bij

behorende onderhoudsschema binnen korte tijd worden opge

merkt.

ad II) Verhoogde gevarenkans.

Een verhoogde gevarenkans is aanwezig:

a) Wanneer het defect geraken van een beveiligingsinrichting

niet tijdig kan worden opgemerkt en bovendien de methode

van werken met de beveiligde machine of installatie een

aantal routinehandelingen meebrengt, waardoor het niet wer

ken van de beveiligingsinrichting vrijwel zeker tot een on

geval Ieidt;

b) Wanneer het defect geraken van de beveiligingsinrichting

weI kan worden opgemerkt, maar

bewust ingrijpen van de bedienende personen noodzakelijk is

om eventueel gevaar te voorkomen.
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ad III) De zeer hoge gevarenkans.

Een zeer hoge gevarenkans is aanwezig wanneer:

Ret falen van een beveiligingsinrichting niet alleen aanleiding

kan geven tot een ongeval of tot materiele schade maar een ramp

kan doen ontstaan

en overigens dezelfde omstandigheden van toepassing zijn als

genoemd onder II.

Tot zover J.W. van Alphen.

Bij de voorgaande indeling kunnen de volgende opmerkingen

gemaakt worden:

Ret enige verschil tussen II en III is de aard van de gevol

gen van een ongeval.

- Installaties waarmee ongevallen met ernstige gevolgen op

kunnen treden, kunnen volgens deze indeling tot I en III

behoren.

Een andere indeling van de installaties kan gemaakt worden

met als criterium de aard van de gevolgen van een ongeval.

In de volgende paragraaf wordt een mogelijke indeling vol

gens deze methode gegeven.

- De volgende vragen kunnen bij bovenstaande indeling gesteld

worden:

1) Voor wie moet een defect waarneembaar zijn? Dit kunnen

zijn: de bedienende personen of het onderhoudspersoneel.

2) Wat is een korte tijd voor onderhoud en tijdig opmerken

van een defect? Zie hiervoor par. 4.10.

3.5 Indeling van de installaties naar de gevolgen van een

ongeval.

De gevolgen van een ongeval kunnen in vier categorien ver

deeld worden:

1) Geen materiele schade of persoonlijk letsel.

b.v. Informatiesysteem valt uit.
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2) Materiele schade aan de installatie, geen persoonlijk letsel

b.v. Binnenbekleding van een oven beschadigd.

3) Materiele schade aan de installatie, persoonlijk letsel bin

nen een beperkte omgeving.

b.v. Gesprongen stoomleiding.

4) Materiele schade aan de omgeving, milieuschade en persoon

lijk letsel op grote schaal.

b.v. Explosie kerncentrale of chemische installatie (Seveso)

Deze indeling kan op veel details verbeterd worden, maar dit

is niet van wezenlijk belang voor dit onderzoek.

3.6 De functie van een 'fail-safe' beveiligingssysteem.

Een eis die men als regel stelt aan een beveiliging in een

installatie met een zeer hoge gevarenkans en categorienummers 3

en 4 (par. 3.5) is: 'fail-safe'. Uit de definitie van 'fail

safe' voIgt dat er geen definitief onveilige toestand kan ont

staan als er een defect in de beveiliging optreedt. Voor het

toestandsmodel betekent dit dat de overgangen AD, SD, TD, DT en

DS niet voor kunnen komen als de beveiliging 'fail- safe' is.

De functieomschrijving van een 'fail-safe' beveiliging zou als

voIgt kunnen luiden (Dit is een uitbreiding van 3.3):

De toestand van het besturingssysteem, het proces en het

beveiligingssysteem bewaken. Bij het optreden van een defect in

de besturing of de beveiliging of het proces of een cdmbinatie

hiertussen, moeten die akties uitgevoerd worden, die de instal

latie in een veilige toestand brengen.

Vanaf hoofdstuk 7 van dit rapport worden aIleen de instal

laties met een hoge gevarenkans en categorienummers 3 en 4

(par. 3.5) bekeken omdat tot deze categorien de installaties

behoren die door Wildevuur b.v. beveiligd worden. De andere in

stallaties worden verder buiten beschouwing gelaten.

In het vervolg van dit rapport zullen de beveiligingssys

temen nader bekeken worden omdat een onderdeel hiervan het on

derwerp van dit onderzoek is.
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4. DE BESCHRIJVING VAN EEN BEVEILIGINGSSYSTEEM.

Uit het vorige hoofdstuk voIgt dat aan de beveiligingssys

temen hoge eisen gesteld kunnen worden wat betreft betrouwbaar

heid en beschikbaarheid. In sommige gevallen wordt zelfs de eis

'fail-safe' gesteld (Zie 3.6).

In dit hoofdstuk wordt eerst bekeken hoe een beveiligings

systeem opgebouwd kan zijn. In het tweede deel worden de defec

ten in een beveiligingssysteem nader bekeken.

4.1 De uitvoeringsvorm.

De beveiligingssystemen worden tot op heden voornamelijk

gerealiseerd met electromagnetische relais en 'fail-safe' bouw

stenen (zie 6.1). Deze componenten zijn onder bepaalde voor

waarden als 'fail-safe' geaccepteerd. Deze voorwaarden zullen

in 6.3 aan de orde komen.

4.2 Opbouw van een beveiligingssysteem, de onderdelen.

Een beveiligingssysteem kan verdeeld worden in een aantal

onderdelen:

- opnemers, die de toestand van het proces weergeven.

- signaalleidingen naar de beveiligingslogica.

- ingangscircuits.

- beveiligingslogica.

- uitgangscircuits.

- signaalleidingen naar de stuurelementen.

- stuurelementen.

- signaalleidingen vanuit de besturing (b.v. ESD en toestand).

- statussignalen van de beveiligingslogica.

- voedingseenheden voar opnemers, stuurelementen en logica.

De hierboven genoemde onderdelen zijn schematisch weerge

geven in figuur 3.



-23-
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Fig. 3. Schematische voorstelling van een beveiligingssysteem.

De aanwezigheid van enkele onderdelen is triviaal. Dat ze

toch besproken worden ligt in het feit dat, uit redenen van

veiligheid, aan alle onderdelen extra eisen gesteld moeten wor

den m.b.t. betrouwbaarheid en beschikbaarheid. De belangrijkste

punten hierbij zijn:

- Overdimensionering van de componenten.

- Hoge kwaliteitseisen aan de componenten.

Eventueel speciale behuizingen voor een onderdeel.

4.3 De functie van de onderdelen.

Hieronder zal de functie van elk genoemd onderdeel kort be

sproken worden:
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Signaalleidingen:

De functie is het overbrengen van een signaal van de op

nemer naar de beveiligingslogica, of van de beveiligingslogica

naar het stuurelement, of van de besturing naar de beveili

gingslogica. Deze leidingen worden eventueel redundant uitge

voerd.

Opnemers:

De functie is het omzetten van een procesparameter in een

electrisch signaal. In een beveiligingssysteem worden zoveel

mogelijk digitale opnemers gebruikt uit het oogpunt van be

trouwbaarheid en de ongevoeligheid voor storingen.

Stuurelementen:

De functie is het omzetten van een electrisch signaal in

een mechanische beweging, b.v. het sluiten van een klep m.b.v.

een electromotor. Ook de stuurelementen worden eventueel redun

dant uitgevoerd.

Ingangscircuits:

Deze circuits hebben meestal 2 of 3 functies:

- Een galvanische scheiding aanbrengen tussen het proces, de

besturing en de beveiligingslogica.

- Storingen etc. onderdrukken.

In het geval van analoge signalen: deze omzetten in digitale

signalen.

Uitgangscircuits:

Ook deze circuits hebben vaak meer dan een functie:

- Wederom het aanbrengen van een galvanische scheiding tussen

het proces, de besturing en de beveiligingslogica.

- Het stuursignaal een zodanig vermogen geven dat het stuur

element hiermee bekrachtigd kan worden.
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Statussignalering:

De functie van deze circuits is het weergeven van de status

van de onderdelen van het beveiligingssysteem. Deze status kan

door de operators en het servicepersoneel gebruikt worden om te

controleren of een defect aanwezig is en waar het defect zich

bevindt. In de praktijk wordt deze signalering hoofdzakelijk

bij de periodieke controle gebruikt.

Deze circuits worden meestal in de directe nabijheid van

het betreffende onderdeel gemonteerd waarvan de status weerge

geven moet worden (De status van de ingangen en de uitgangen

worden bij de de respectievelijke aansluitingen weergegeven).

Beveiligingslogica:

Dit is het hart van het beveiligingssysteem. Hierin vindt

de verknoping van de ingangssignalen plaats om daaruit de uit

gangssignalen te verkrijgen. Deze verknoping zullen we in het

vervolg het 'programma van het beveiligingssysteem' noemen of

weI kortweg het 'programma'.

Voedingseenheden:

De functie van de voedingseenheden is het leveren van het

vermogen dat nodig is om de beveiliging zijn functie te laten

verrichten.

De voeding van een beveiligingssysteem is vaak uit meerdere

afzonderlijke, galvanisch gescheiden, eenheden opgebouwd. Dit

wordt gedaan om de scheiding tussen het proces, de besturing en

de beveiligingslogica zo groot mogelijk te maken.

4.4 Defecten in een beveiligingssysteem.

In paragraaf 3.6 is de functie van een 'fail-safe' beveili

gingssysteem omschreven. De beveiliging moet ook bij defecten

in het beveiligingssysteem zelf nog een veilige toestand be

houden. In de volgende paragrafen zullen de defecten nader be

keken worden:

- In het eerste deel zullen de mogelijke defecten ingedeeld

worden in twee categorien.
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- In het volgende deeI zal bekeken worden wat er gedaan kan

worden om de gevolgen van de defecten zo klein mogelijk te

maken.

4.5 Indeling van de defecten in een beveiligingssysteem.

De defecten kunnen in twee categorien ingedeeld worden [4]:

a) Operationele defecten.

Bij deze defecten wordt de beveiliging geactiveerd zonder

dat hiertoe een grenswaarde overschrijding heeft plaatsgevon

den. Het gevolg is dat de installatie op een veilige wijze uit

bedrijf gaat. Deze defecten worden ook zelfmeldende defecten

genoemd.

Een voorbeeld van een operationeel defect is een kapot in

gangscircuit zodat de beveiliging dit ziet als een grenswaarde

overschrijding.

b) Functionele defecten.

De beveiliging kan niet geactiveerd worden, ook al vindt

een grenswaarde overschrijding plaats. Het gevolg is dat een

onveilige situatie kan ontstaan bij een grenswaarde overschrij

ding. Deze defecten zijn dus niet zelfmeldend, tenzij een onge

val als een melding beschouwd wordt.

Een voorbeeld van een functioneel defect is een kapot in

gangscircuit zodat de beveiliging dit ziet als een veilige si

tuatie.

Opmerking.

In een 'fail-safe' systeem zijn aIle defecten zelfmeldend.

- Operationele defecten in een beveiligingssysteem leiden niet

toteen onveilige toestand.

- Operationele defecten verlagen weI de beschikbaarheid van de

complete installatie.
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4.6 Maatregelen ter voorkoming van functionele defecten.

Om functionele defecten in een beveiliging te voorkomen kan

op de volgende punten gelet worden:

1) Goed ontwerp. Dit kan in een groot aantal facetten onder

verdeeld worden. De belangrijkste zijn:

- Hoge kwaliteitseisen stellen aan de gebruikte componenten

- Overdimensionering. Een veel gebruikte waarde voor de

maximale belasting van een component in het 'worst-case'

geval is 67 % van de opgegeven belastbaarheid van de

component.

Hulpmiddelen in de schakeling opnemen om functionele

defecten te detecteren d.m.v. een zelftest.

- Door specifieke schakelingen proberen zoveel mogelijk de

feeten een zelfmeldend karakter te geven, b.v. d.m.v. de

zogenoemde 'fail-safe' bouwstenen. Dit is een zo belang

rijke mogelijkheid dat deze bouwstenen in hoofdstuk 6

nader bekeken zullen worden.

2) Redundantie. Dit kan een deel van een goed ontwerp zijn. De

kritieke delen van het systeem worden meervoudig uitgevoerd

zodat het defect gaan van een deel geen onveilige situatie

hoeft te betekenen. Mogelijke configuraties zijn:

1 uit 2, 2 uit 3, 3 uit 5 etc ••

3) Periodiek onderhoud. Bepaalde componenten hebben een maxi

male levensduur (b.v. 3 jaar voor accu's). Deze componenten

moeten tijdig vervangen worden. Dit onderhoud kan deeI uit

maken van het volgende punt.

4) Periodieke inspectie. Na een gegeven tijdsinterval wordt de

beveiliging op zijn functionele werking getest. Dit kan

b.v. gedaan worden door onveilige ingangssignalen te simu

leren en te kijken wat er aan de uitgang gebeurt. Zie ook

4.8.

De punten 1 en 2 worden bij het ontwerp van een systeem op

gesteld door de fabrikant van het systeem. Deze zal ook richt

lijnen geven voor het onderhoud en de inspectie van de beveili

ging of deze eventueel zelf uitvoeren.
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4.7 De detectie van functionele defecten.

Functionele defecten in een beveiligingssysteem kunnen

alleen met zekerheid vastgesteld worden door:

a) Het optreden van een ongeval.

b) Het testen van de beveiliging op zijn functionele werking.

ad a.

De taak van een beveiliging is juist het voorkomen van on

gevallen. Dit betekent dat deze methode van detectie onbruik

baar is om functionele defecten te detecteren.

ad b.

Het testen van de beveiliging op z1Jn functionele werking

kan op twee verschillende manieren gebeuren:

1) Periodieke test door simulatie van de ingangssignalen en

controle van de uitgangssignalen.

2) Zelftest van het systeem.

Deze twee methoden zullen in de volgende paragrafen be

sproken worden.

4.8 Periodieke test van een beveiligingssysteem.

Deze test wordt door onderhoudspersoneel uitgevoerd. De

werking van het beveiligingssysteem wordt gecontroleerd door

ingangssignalen te simuleren die een onveilige situatie weer

geven en de uitgangssignalen te vergelijken met de waarde die

ze zouden moeten hebben.

De beslissing, of de beveiliging of een onderdeel correct

functioneert, wordt door het onderhoudspersoneel genomen.

Het is duidelijk dat bij een periodieke test alle defecten,

behalve 'random' defecten, gedetecteerd kunnen worden. 'Random'

defecten worden alleen gedetecteerd als ze tijdens de test op

treden. In par. 4.10 worden enkele belangrijke variabelen van

een periodieke test en de nu volgende zelftest behandeld.
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4.9 Zelftest van een beveiligingssysteem.

Onder zelftest van een systeem verstaan we het testen van

het systeem door zichzelf na een vast tijdsinterval. De werk

wijze verschilt van de periodieke test. De beveiliging wordt

niet in zijn geheel getest, maar in onderdelen. Een onderdeel

van een beveiligingssysteem heeft een aantal ingangen en een

aantal uitgangen. In deze paragraaf worden de volgende veron

derstellingen gemaakt:

-Een systeem opgebouwd uit correct werkende onderdelen, die

als geheel een bepaalde werking hadden na de samenbouw,

behoudt dezelfde werking zolang aIle onderdelen correct

functioneren.

De ingangs-, uitgangs- en interne signalen in een onder

deel zijn digitaal.

- Elke uitgang van een onderdeel wordt afzonderlijk be

keken. Een onderdeel wordt in gedachte opgedeeld in af

zonderlijke delen met elk een enkele uitgang.

In een onderdeel zijn geen geheugen elementen aanwezig.

Dit laatste is om het geheel eenvoudiger te maken.

De opbouw van een deel met een uitgang is schematisch hier

onder weergegeven •

.
I

I Circuit
J

I,
I

out

Fig. 4. Principe schema van een deel.

De uitgang van een dee1 heeft een bepaalde relatie met de

ingangen. Dit kan met in achtname van bovenstaande veronder

stellingen, symbolisch weergegeven worden als:
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waarin: i k '" 0 of 1 (l $. k $. n) en our '" 0 of 1.

Bij een zelftest worden de ingangspatronen m.b.v. een extra

circuit door het systeem zelf toegevoerd en wordt de status van

de uitgang met weer een extra circuit teruggelezen en gecontro

Ieerd op de correcte waarde. Dit is weergegeven in de onder

staande figuur:

i'l

Ingangssimulatar
i' Circuit onder test Opnemer vaar de

,
2 our OUT

uitgangswaarde

i'n

Fig. 5. Het testen van een circuit m.b.v. huIpcircuits.

Om een digitaal circuit te testen met n ingangen z1Jn in

het ongunstigste geval 2n ingangspatronen nodig. Als de exacte

werking van het circuit bekend is kan misschien met minder pa

tronen volstaan worden. Bijv. bij de functie:

zijn 2n- 1 + 1 patronen voldoende.

Het circuit functioneert correct als bij elk mogelijk in

gangspatroon de bijbehorende uitgangswaarde optreedt. Is dit

niet geval dan is het circuit defect.
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De beslissing of een schakeling correct functioneert moet

door een onderdeel van de beveiliging zelf genomen worden. Dit

beslissingsonderdeel moet ook getest worden. De beslissing over

het correct functioneren van dit onderdeel kan niet door dat

onderdeel zelf genomen worden. Hiervoor moet dus een redundant

beslissingsorgaan aanwezig zijn.

De circuits voor de zelftest kunnen verdeeld worden in:

a) Circuits om de uitgangswaarde te detecteren.

b) Circuits om de ingangen te simuleren.

c) Het beslissingsorgaan (zie vorige paragraaf).

ad a.

Het circuit dat de uitgangswaarde detecteeert kan op twee

principes berusten:

1) Het kan de spanning aan de uitgang detecteren.

2) Het kan de stroom door de uitgangsdraad detecteren.

Het is afhankelijk van de schakeling die normaal op het te

testen circuit is aangesloten, welke van de twee principes ge

hanteerd moet worden.

ad b.

Het circuit dat de ingangen simuleert berust op dezelfde

principes als het detectiecircuit:

1) Het moet een spanning aan de ingangen toevoeren of

2) Het moet een stroom aan de ingangen toevoeren of

3) Het moet een stroom uit de ingangen·trekken.

4.10 Variabelen bij de periodieke- en zelftest van een bevei

ligingssysteem.

De volgende variabelen spelen een rol bij een beveiligings

systeem dat d.m.v. een periodieke test of zelftest op zijn

functionele werking wordt gecontroleerd:
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1) De fractionele dode tijd FOT.

Dit is de tijdsduur per tijdseenheid dat een beveiliging

zijn functie niet vervuld als deze gevraagd wordt.

2) De faalfrequentie F.
Dit is het aantal malen per tijdseenheid dat een beveili

gingssysteem niet zijn werking uitvoert als deze gevraagd

wordt t.g.v. een functioneel defect in dat systeem.

3) Het testinterval T.

Dit is de tijd tussen twee achtereenvolgende tests van het

systeem. Dit is inclusief de tijdsduur van de test.

4) De testtijd AT.

Dit is de tijdsduur van de test.

S) De kans op menselijk falen Pm bij de test.

Dit falen kan zijn het niet constateren van een defect of

het achterlaten van het (deel-)systeem in een niet functio

nele toestand.

6) De reactietijd Tr.

Dit is de tijd die mag verlopen tussen de aanvang van een

tijdelijk veilige toestand van het proces en de reactie

hierop door een correct werkend beveiligingssysteem. Deze

reactietijd moet verminderd worden met de tijd die het be

veiligingssysteem nodig heeft om te reageren (De looptijd

van het beveiligingssysteem). In de meeste gevallen is de

reactietijd zo kort dat deze 0 verondersteld wordt.

Bij deze variabelen worden de volgende veronderstellingen

gemaakt:

1) De faalfrequentie is constant in de tijd.

2) Er treedt hoogstens 1 defect op in het testinterval. FT« 1

3) Als een defect geconstateerd wordt, wordt afgeschakeld.

Deze variabelen hebben de volgende relatie:

FOT 1 ( ) AT - Tr= --F· T - A T + + Pm2 T
(1)
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De termen hebben hierin de volgende betekenis:

1/2 F(T-AT) De gemiddelde tijd tussen het ontstaan van een

defect en zijn ontdekking is de helft van het testinterval

minus de testtijd. Dit wordt vermenigvuIdigd met de faalfre

quentie om het effect van een defect te weten op de fractionele

dode tijd.

6T/T Tijdens een test is de beveiliging niet beschikbaar

voor zijn functie. Als het proces tijdens de test uitgeschakeld

is mag deze term 0 verondersteld worden. Draait het proces zon

der de beveiliging verder dan geeft deze term de hoeveelheid

tijd per tijdseenheid weer dat de beveiliging niet beschikbaar

is voor zijn functie t.g.v. de test.

Pm : De derde term wordt veroorzaakt door menseIijk

falen. Indien de test geheel automatisch verloopt mag deze term

ook 0 verondersteld worden. (We verwaarlozen hiermee fouten die

in het testsysteem aanwezig kunnen zijn, t.g.v. defecten in dat

systeem. Dit is niet zonder meer geoorloofd).

Tr/T : Dit is de hoeveelheid tijd per tijdseenheid die mag

verlopen tussen de aanvang van een tijdeIijk veilige toestand

en de reactie hierop door het beveiligingssysteem.

Opmerkingen.

- De faalfrequentie van een systeem is groter dan de faalfre

quentie van de zwakste component uit dat systeem.

- De gemiddelde dode tijd (DT) per testinterval is:

DT = t-F'T- (T - AT) + AT - Tr + Pm-T (2)

- De fractionele dode tijd is een functie van de Iengte van het

testinterval. Er is een optimaal testinterval te berekenen

als de verschiIIende factoren bekend zijn. Stel:

d(FDT) _ 1.F _ (AT - Tr) - 0
dT - 2 T2-

Hieruit voIgt voor het optimale testinterval:

T =V2- (AT - Tr)'
opt F

(3)

(4)
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Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies getrokken

worden:

1) Het testinterval kan minimaal gelijk worden aan aT. Dit be

tekent dat de beveiliging niet meer beschikbaar is.

2) Indien T< Tr , mag de dode tijd gelijk aan 0 gesteld

worden.

3) Vereist is aT < T. De beveiliging moet ook zijn functie kun

nen verrichten.

4) Indien aan 2 en 3 voldaan is: Het beveiligingssysteem func

tioneert altijd correct, het is 'fail-safe'.

Hierbij is de veronderstelling gemaakt dat elk defect detec

teerbaar is in de tijd aT, en dat bij elk defect de instal

latie naar een veilige toestand gebracht kan worden.

4.11 De betrouwbaarheid van een onderdeel (systeem) kwantita

tief uitgedrukt.

Voor het vervolg gelden de volgende veronderstellingen:

- Het model voor de levensduur van een systeem en de onder

delen hiervan heeft een exponentiele verdeling. Dus het

gemiddelde aantal defecten per tijdseenheid en per onder

deel is constant.

- De defecten die in met elkaar verbonden delen ontstaan

zijn onafhankelijk.

Om de betrouwbaarheid van een circuit, als b.v. in figuur 4,

kwantitatief uit te kunnen drukken worden de volgende begrippen

gehanteerd (Zie ook [ 5] ) :

MTBF: Dit is de gemiddelde tijd tussen het ontstaan van

twee defecten in een circuit. (Mean Time Between

Failure) •

R(t): De betrouwbaarheid van een circuit. Dit is de kans

dat het circuit langer dan een bepaald tijdsinterval

correct functioneert.
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A: Het gemiddeld aantal defecten per tijdseenheid in een

circuit. Dit is gelijk aan l/MTBF.

De tijdseenheden die vaak gehanteerd worden zijn:

- 1000 uur.

8760 uur of 1 jaar.

De relatie tussen R(t) enA (l/MTBF) in de tijd voor eencir

cuit zonder redundantie is:

R(t) -At= e (5)

De betrouwbaarheid op tijdstip 0 is dus 100 %. Dit impli

ceert dat er geen fouten in het circuit aanwezig zijn op het

tijdstip O.

Bij elk circuit van een geactiveerd beveiligingssysteem (er

is een defect in het proces, de besturing of de beveiliging

zelf) is een uitgangswaarde de veilige uitgangswaarde. Als het

circuit defect is en de uitgang heeft de veilige waarde dan

noemen we dit defect, zoals we eerder gezien hebben, een opera

tioneel defect. De andere uitgangswaarde t.g.v. een defect in

het circuit treedt op bij een functioneel defect.

Deze defecten kunnen afzonderlijk in de betrouwbaarheid

verwerkt worden. Stel:

qo = gemiddeld aantal defecten per tijdseenheid die een

o als uitgangswaarde tot gevolg hebben.

q1 = gemiddeld aantal defecten per tijdseenheid die een

1 als uitgangswaarde tot gevolg hebben.

Het gemiddelde van het totale aantal defecten per tijdseenheid

is dan qo + q1•

Bij een circuit als hierboven aangegeven geldt dan:

i) De kans dat de uitgang van het circuit gedurende de perio

de 0 ~ t ~ T kan veranderen, van 0 naar 1 en van 1 naar 0,

is de betrouwbaarheid gedurende deze periode:
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(6)

ii) De kans op een onveilige uitgangswaarde t.g.v. een func

tioneel defect (stel: de uitgang is ten onrechte 1) ge

durende de periode O~ t~ T:

(7)

iii) De kans op een veilige uitgangswaarde (met dezeIfde uit

gangswaarde bij een functioneel defect ais bij ii) ge

durende de periode 0 ~ t ~ T:

P(UIT=veiIig) = 1 - P(UIT=onveiIig)

waarin 1 aangeeft 100 % veilig.

(8)

4.12 De invioed van de zelftestcircuits op de betrouwbaarheid.

Voor deze paragraaf wordt verondersteid dat het proces af

geschakeid wordt ais tijdens de test van een (deel-) circuit

een defect geconstateerd wordt.

De kans op een defect in een circuit, met extra circuits

voor de zelftest, neemt door deze extra circuits toe. Stel:

r o is het gemiddeide aantal defecten per tijdseenheid

in de testcircuits die een 0 ais uitgangswaarde tot ge

voig hebben van het samengesteide circuit.

r 1 is het gemiddeide aantal defecten per tijdseenheid

in de testcircuits die een 1 ais uitgangswaarde tot ge

voig hebben van het samengesteide circuit.

Het gemiddeide van het totale aantal defecten in de testcir

cuits is groter dan r O + r 1• Er zijn defecten mogelijk in de

testcircuits die de uitgangswaarde niet beinvioeden in de pe

riode dat het samengesteide circuit niet getest wordt. Deze de

fecten hebben weI invioed tijdens de test. Stel:
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r is gemiddelde van het totale aantal defecten per

tijdseenheid in de testcircuits.

Met T het testinterval en AT de testtijd wordt de betrouw

baarheid van een circuit met testcircuits voor de duur van het

testinterval:

R(T,.t.T)
-(QO+ql + rO+r1)(T-.t.T) - ((qO+ql) + r).t.T

= e (9)

Dit kan verder uitgewerkt worden tot:

R(T,AT)
-(QO+ql+r O+r l)T - (r-rO-r1)AT

e (10)

De gevolgen van de testcircuits zijn:

1) AIle defecten in het samengestelde circuit z1Jn detecteer

baar omdat de defecten in de testcircuits naar buiten treden

als defecten in het te testen circuit.

2) De betrouwbaarheid van het samengestelde circuit is afgeno

men t.o.v. het oorspronkelijke circuit t.g.v. de onbetrouw

baarheid van de testcircuits.

4.12.1 ~elf!.e~t_v~n_e~n_ci.r£ui.t_~t_c.2.n~t~n!.e_uit&.a.!!.8~w~a!.d~

!.iid~n~.Q.e_t~s!..

Voor deze en de volgende paragrafen wordt uitgegaan van het

ruststroomprincipe, d.w.z. dat de uitgang in de normale toe

stand ingeschakeld is.

Bij een samengesteld circuit als hierboven beschreven ver

andert de uitgang tijdens de test van waarde t.g.v. de gesimu

leerde ingangssignalen. Dit is niet voor aIle uitgangen toege

staan. De schakelmethode die dan toegepast kan worden is:

n uit m circuits (n < m).

Behandeld worden:

a) Een 1 uit 2 circuit.

b) Een 2 uit 3 circuit.
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ad a. Een 1 uit 2 circuit.

Het circuit wordt 2-voudig uitgevoerd, waarbij de circuits

(deel a en b) parallel geschakeld worden. Tijdens de zelftest

wordt een van de twee delen getest terwijl het andere deel zijn

normale functie behoudt.

Door de stroom door de uitgangsdraad te meten kan gecontro

leerd worden of de uitgang afschakelt als hiertoe een commando

gegeven wordt. Dit moet voor beide delen gebeuren. Dit is sche

matisch in de volgende figuren weergegeven.

10 - 1 simula- Opnemer voorn Deeltor a a stroom

OUT

simula- Opnemer voor
tor b Deel b strClOlll

Fig. 6. Aansluitmethode voor een constante stroom-uitgang.

Om een constante stroom aan de uitgang te behouden tijdens

de test is het noodzakelijk dat parallel aan elke stroombron

een element geschakeld wordt dat de stroom in 1 richting ge

leidt. Hiervoor kunnen twee diodes genomen worden.

s1mula- 1
10 - in tor a

a1 Deel a Opnemer voor
stroom

1a omn

s1mula- Opnemer voor
tor b Deel b straam

Fig. 7. Aansluitmethode voor een constante spanning-uitgang.
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Om een constante spanning aan de uitgang te behouden is het

noodzakelijk dat de beide delen via een passieve of-poort (de 2

diodes) samengevoegd worden. De of-poort moet passief zijn, om

dat deze niet actief getest kan worden zonder de uitgang van

waarde te laten veranderen.

Bij de schakeling met een constante spanning uitgang wordt

de stroom door de uitgangsdraad gemeten en niet de spanning aan

de uitgang omdat de spanning ook gemeten zou moeten worden na

de of-poort. Deze spanningsopnemer kan aIleen actief getest

worden door deze m.b.v. een schakelaar los te koppelen van de

uitgang. Dit vraagt weer een extra schakeling.

In de praktijk zal het opnemen van de stroom door de uit

gangsdraad mogelijk zijn omdat de schakelingen met een constan

te uitgangswaarde aIleen noodzakelijk zijn voor de uitgangen

van het beveiligingssysteem. Deze uitgangen zullen altijd een

stroom (evt. bij een constante spanning)moeten leveren.

Door het parallel schakelen van de twee circuits is de func

tie van het oorspronkelijke circuit behouden tijdens de test.

De extra circuits hebben weI een negatieve invloed op de be

trouwbaarheid van het samengestelde circuit. We maken de ver

onderstelling dat de parallelle circuits en de testcircuits de

zelfde kans op een defect hebben als bij de enkelvoudige uit

voering.

Het testinterval wordt opgesplitst in twee delen:

T-2dT:Het tijdsinterval dat het circuit niet getest wordt.

In dit interval functioneert het samengestelde circuit

correct als beide delen correct functioneren of als een

dee1 een 0 als uitgangswaarde heeft en het andere deel

correct functioneert.

(11 )

waarin
-(QO+ql+rO+r1) (T-2dT)

e

de kans dat een deel correct functioneert gedurende het tijds

interval 0 < t < T-~T.- -
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211T: De tijdsduur van de test. Elk dee1 wordt in 11 T getest.

In dit interval functioneert het samengestelde circuit

correct als beide delen correct functioneren en er geen

defecten aanwezig zijn, in het deel dat getest wordt, die

geen invloed hebben op de uitgangswaarde.

R(211T)
-(2(qO+ql)+r+rO+rl)~T

= e (12)

De betrouwbaarheid van de circuits uit fig. 6 en fig. 7

voor het testinterval Tis:

R(T) = R(T-211T).R(211T) (13)

De kans dat de uitgang af kan schakelen of dat de uitgang

van een of beide delen laag is t.g.v. een operationeel defect

is de kans op een veilige uitgangswaarde. Deze kans is 1 minus

de kans dat beide delen tegelijk een onveilige uitgangswaarde

hebben minus de kans dat 1 deel een onveilige uitgangswaarde

heeft en het tweede deel geen onveilige uitgangswaarde heeft:

de kans dat een deel correct functioneert gedurende het tijds

interval 0 ~ t ~ T

en

de kans op een 1 als uitgangswaarde als een defect aanwezig is.

ad b. Een 2 uit 3 circuit.

Deze schakelmethode wordt gebruikt voor circuits die een

correct uitgangssignaal moeten geven ondanks dat er een defect

in het circuit aanwezig is. Het circuit bestaat daartoe uit

drie identieke delen en een meerderheids beslissings~chakeling.
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van dat deel gevonden. Er kan dan een melding gegeven

dat een deel defect is of het systeem kan afgeschakeld
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De drie delen zijn a.b en c. De logische schakeling van de drie

delen is:

OUT = ab + ac + bc

Dit samengestelde circuit moet getest worden door de drie

delen afzonderlijk te testen. Dit heeft geen consequenties voor

het uitgangssignaal omdat de overige twee delen tach een meer

derheid behouden tijdens de test. vooropgesteld dat deze twee

delen correct functioneren voor de duur van de test.

Als

de test

worden

worden.

De realisatie van de meerderheids beslissingsschakeling is

afhankelijk van het principe dat bij de uitgangswaarde gehan

teerd wordt. De meerderheids beslissingsschakeling bevat 3-en

en 1 of-functie. Deze functies moeten of passief gerealiseerd

worden of de actieve delen moeten actief getest kunnen worden

zonder de functie van het samengestelde circuit aan te tasten.

De principes van de uitgangswaarde zijn nogmaals:

1) Spanning.

2) Stroom.

De schakelingen van deze mogelijkheden zullen afzonderlijk

behandeld worden.

ad 1) Een 2 uit 3 circuit met spanning uitgang.

Bij het circuit met spanning uitgang moet de en-functie pas

sief uitgevoerd worden m.b.v. een en-poort. Deze en-poort heeft

n.l. maar 1 uitgang die ook defect kan gaan. Bij de passieve

uitvoering van de en-poort wordt de uitgang laag als een of

beide ingangen laag worden. Het vermogen dat de en-poort moet

leveren moet daarom betrokken worden uit de ingangen.

De detectie van de uitgangswaarden gebeurt weer door de

stroom door de uitgangsdraden op te nemen. De schakeling is

hieronder schematisch weergegeven:
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&

&

Opoemer veer
st.room

Opnemer voor
stroom

OUT

Fig. 8. Een 2 uit 3 circuit met spanning uitgang.

ad 2) Een 2 uit 3 circuit met stroom uitgang.

De meerderheids beslissingsschakeling moet bij de stroom

uitgang ook 3 en- en 1 of-functie bevatten. De en-functie kan

gerealiseerd worden door de stroom uitgangen in serie te scha

kelen. De uitgang van elk deel moet daartoe 2-voudig uitgevoerd

worden.

De of-functie wordt gerealiseerd door de uitgangen van de

drie en-schakelingen met elkaar te verbinden. Parallel over de

en-functie wordt een diode in serie met de stroom-opnemer ge

plaatst om te kunnen detecteren of de uitgang van de en-poort

afschakeld als een of beide stroombronnen afgeschakeld worden.

De schakeling is schematisch weergegeven op de volgende

pagina.

De betrouwbaarheid van het samengestelde circuit zal voor

het stroom uitgang principe behandeld worden.

Om de betrouwbaarheid van het samengestelde circuit kwanti

tatief uit te kunnen drukken, moet voor de afzonderlijke delen

weer een kans gegeven worden op een defect. Door de tweevoudige
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I:

our

Opnemer voor
stroOlD

b Opnemer voor
stroom

a

b

I: Opnemer voor
stroom

a• r;:--
10 - 1 simula- a1 Deel a
--.;~ tor a

~an

~
~ lI:lmula- b1

r---Y tor b Deel b

~bn

t-
~ s:lmula-

1:1
Deel I:

• tor I:

~

Fig. 9. Een 2 uit 3 circuit met stroom uitgang.

uitvoering van de uitgang van elk deel zullen de kansen op een

onterechte 0 of 1 als uitgang voor elk deel groter zijn dan qo
resp. ql. Stel deze kansen nu Uo en u1•

Het testinterval wordt weer in 2 delen opgesplitst.

T-3AT: Het tijdsinterval dat het circuit niet getest wordt.

De uitgang geeft een correcte uitgangswaarde als:

drie delen correct zijn.

- twee delen correct zijn en een deel defect.

- een deel correct is, een deel een 0 defect heeft en het derde

deel tegelijkertijd een 1 defect heeft.

De betrouwbaarheid van het 2 uit 3 circuit, voor het tijds

interval dat er niet getest wordt, wordt dan:
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-(uO+ul+rO+rl)(T-3~T)
met p = e

de kans dat een deel correct functioneert gedurende het tijds

interval 0< t < T-3.6T.- -

36T: De tijdsduur van de test. Elk deel wordt in ~T getest.

Het samengestelde circuit functioneert in dit tijdsinter

val correct als aIle drie de delen correct functioneren

en in het deel dat getest wordt geen defecten aanwezig

zijn, die geen invloed hebben op de uitgangswaarde van dat

deel.

R(3AT)
-(3(uO+u1)+2(ro+r1)+r)3AT

= e (17)

De betrouwbaarheid van het circuit uit fig. 9 voor het test

interval Tis:

R(T) = R(T-3~T)'R(36T) (18)

De kans dat de uitgang af kan schakelen of dat de uitgang

laag is t.g.v. operationele defecten is de kans op een veilige

uitgangswaarde. Deze kans is 1 minus de kans dat drie delen een

onveilige uitgangswaarde hebben minus de kans dat twee delen

een onveilige uitgangswaarde hebben en het derde deel geen on

veilige uitgangswaarde heeft:

de kans dat een deel correct functioneert gedurende het tijds

interval 0 < t < T

en
u1+r1b = _

uO+u1+rO+r1

de kans op een 1 als uitgangswaarde als een defect aanwezig is.
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4.13 De verschillende (zelftest-) circuits vergeleken.

De betrouwbaarheden van de behandelde circuits zullen met

elkaar vergeleken worden door ze grafisch uit te zetten als

functie van het gemiddeld aantal defecten. Hiervoor zullen de

volgende relatieve waarden gebruikt worden:

uo '" 1,5 qo
r O = 0,5 qo

T = 10AT

De grafieken zijn genummerd:

1) Een enkelvoudig circuit zonder testcircuits.

R(T)

2) Een enkelvoudig circuit met testcircuits.

R(T)

3) Een 1 uit 2 circuit met testcircuits.

R(T)

4) Een 2 uit 3 circuit met testcircuits.

De grafieken zijn weergegeven op de volgende pagina.

Uit deze grafieken kunnen de volgende conclusies getrokken

worden:

1) Als het gemiddeld aantal defecten van het oorspronkelijke

circuit te groot is, helpt redundantie niet meer om de be

trouwbaarheid te verhogen.
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0,4

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *10-3qoT

Fig. 10. Grafische voorstelling van de betrouwbaarheden.

2) Als het gemiddeld aantal defecten constant is in de tijd

wordt de betrouwbaarheid van een 2 uit 3 circuit na een

bepaald tijdsinterval kleiner als die van een enkelvoudig

circuit.

3) De circuits zullen in de praktijk gebruikt worden voor

qOT < 0,01. Dit gedeelte van de grafiek is hieronder

gedetaileerd weergegeven.

R(qoT)

1.00~~~=::__",---

0,99

0,9

0.9

0,9

o 0,1 0,2 0.3 0.4 0.5 0,6 0.7 0.8 0.9

Fig 11. Een detail van figuur 10.

De betrouwbaarheid van een onderdeel van een systeem is,

zoals we eerder gezien hebben, exponentieel verdeeld. Het is

eenvoudig in te zien dat daarmee ook de betrouwbaarheid van een

systeem, opgebouwd uit onderdelen, exponentieel verdeeld is.
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Een karakteristiek van de exponentiele verdeling is het

ontbreken van slijtage d.w.z. dat als een systeem na een be

paald tijdsinterval nog correct functioneert, dit systeem nog

'nieuw' is. De betrouwbaarheid is na dit tijdsinterval opnieuw

exponentieel verdeeld.

Voor het tijdsinterval waarover de betrouwbaarheid bekeken

wordt kan het testinterval gekozen worden waarbinnen het sys

teem een zelftest uitvoert. Voor dit testinterval geldt dan:

i) De betrouwbaarheid van het systeem is:

(20)

ii) De kans op veilige uitgangswaarden is:

iii) De kans op een onveilige uitgangswaarde is:

P(UIT=onveilig) = I - P(UIT=veilig) (22)

waarin:

Ao resp. Al het gemiddeld aantal defecten per tijdseenheid met

een 0 resp. I als uitgangswaarde van een uitgang t.g.v. een

defect in het systeem.

Het is duidelijk dat de kans op een onveilige uitgangswaar

de verkleint kan worden door het testinterval te verkleinen.

Het verkleinen van het testinterval kan aIleen gebeuren wanneer

de testtijd ook verkleint kan worden omdat anders de fractio

nele dode tijd te groot wordt (zie vergelijking 1). Een korte

testtijd is aIleen m.b.v. een automatische test te realiseren.
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Om de invloed van het testinterval op de betrouwbaarheid

duidelijk weer te geven worden de betrouwbaarheden van een

enkelvoudig circuit zonder testcircuits en een enkelvoudig cir

cuit met testcircuits uitgezet als functie van de lengte van

het testinterval. Dit is weergegeven in onderstaande grafiek.

R

0.9

0.8

0.7

Circuit met testcircuits

Circuit zander testcircuits

3cloT

Fig. 12. De invloed van het testinterval op de betrouwbaarheid.

Uit deze grafiek voIgt dat hoewel de betrouwbaarheid van

een circuit met testcircuits sneller afneemt, deze gemiddeld

over meerdere testintervals toch veel beter is dan die van een

circuit zonder zelftest (circuits).

4.14 De beschikbaarheid van een systeem.

Een variabele die ook een grote rol speelt bij o.a. een be

veiligingssysteem is de beschikbaarheid (A). De beschikbaarheid

is afhankelijk van:

1) De gemiddelde tijd tussen het optreden van twee defecten.

Dit is de MTBF (Mean Time Between Failure).

2) De gemiddelde tijd die nodig is om een defect te repareren.

Dit is de MTTR (Mean Time To Repair).

MTBF
A = MTBF + MTTR (23)
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De beschikbaarheid is afhankelijk van het gemiddeld aantal

defecten in een systeem en de gemiddelde tijd benodigd om die

defecten te repareren. Het gemiddeld aantal defecten is afhan

kelijk van het aantal componenten en de faalkans van die com

ponenten. Deze factor kan aIleen verlaagd worden door het aan

tal componenten te verlagen of redundantie aan te brengen zo

danig dat reparatie mogelijk is terwijl het systeem in bedrijf

is.

De gemiddelde tijd om een defect te herstellen kan verlaagd

worden door een modulaire opbouw zodat defecte delen eenvoudig

uit te wisselen zijn. Belangrijke factoren zijn ook de voorraad

reserve onderdelen en het personeel dat de reparatie uit kan

(moet) voeren.

4.15 Onderwerp van dit onderzoek.

In het vervolg zullen de beveiligingssystemen beperkt wor

den tot een drietal onderdelen:

- De ingangscircuits.

- De beveiligingslogica.

- De uitgangscircuits.

De beperkte beveiliging ziet er schematisch als voIgt uit:

I • 1 .I .. 1

Input- , Input- I \ Bevsiligings- I , Output- Output-
signalsn, circuit I logica , circuit signalsn

\ \

" 1 r .. t' I'

Fig. 13. Een beveiligingssysteem beperkt tot inputs, outputs

en logica.

In het vervolg zullen verder de volgende veronderstellingen

gemaakt worden:
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1) De overige delen van het beveiligingssysteem mogen buiten

beschouwing gelaten worden omdat deze onafhankelijk zijn

van de realisatie van de bovengenoemde drie onderdelen.

2) AIle ingangs- en uitgangssignalen naar bovenstaande drie

onderdelen zijn digitaal. De overige delen van de beveili

ging moeten er voor zorgen dat dit zo is.

Het onderwerp van dit onderzoek is: In hoeverre kunnen

bovenstaande drie onderdelen van een beveiligingssysteem ver

vangen worden door een Programmable Logic Controller (afgekort

PLC). In deze PLC zullen voorzieningen aanwezig moeten zijn of

aangebracht moeten worden die het mogelijk maken om een zelf

test uit te voeren om de kans op een onveilige situatie te ver

minderen. De opbouw en werking van de PLC worden nader beschre

yen in het volgend hoofdstuk.
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5. PLC ALS ALTERNATIEF.

In het vorige hoofdstuk is het beveiligingssysteem beperkt

tot de ingangs-, uitgangscircuits en de beveiligingslogica. Dit

deel moet indien mogelijk opgebouwd worden m.b.v. van een PLC.

Daartoe zal in dit hoofdstuk een korte beschrijving gegeven

worden van een PLC.

5.1 De opbouw van een PLC.

De PLC is een speciaal voor de besturing ontwikkelde micro

computer. Dit betekent dat een PLC onderverdeeld kan worden in:

a) De hardware.

b) De software.

ad a). De hardware.

De hardware van de PLC is gebaseerd op een microcomputer

uitgebreid met extra digitale ingangs- en uitgangscircuits ge

schikt voor de interface van digitale signalen met verschillen

de voltages. De hardware is schematisch weergegeven op de vol

gende pagina. De functie van de onderdelen is:

Inputs en outputs:

De functie is gelijk aan de ingangs- en uitgangscircuits, zoals

die beschreven zijn in 4.3, n.l. de interfaces naar het proces.

Watchdog:

Dit is een speciale hardware voorziening om de correcte werking

van de PLC te controleren. De watchdog is een monostabiele

schakeling die met een vaste frequentie (b.v. 100 Hz) onder

software besturing geactiveerd moet worden. Wordt de watchdog

niet meer geactiveerd (programma 'crash', sommige hardware

fouten), dan valt de watchdog af. De uitgang van de watchdog

kan o.a. gebruikt worden om de uitgangen naar een gedefinieerde

toestand te brengen. Het is duidelijk dat niet aIle fouten van

de PLC hiermee gedetecteerd kunnen worden (b.v. defect uit

gangscircuit).
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Fig. 14. Blokschema programmable logic controller.
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Serial I/O:

Dit is aanwezig bij meer geavanceerde PLC's om te kunnen com

municeren met andere PLC's of computers.

Power supply:

Deze moet de voeding van het interne van de PLC verzorgen.

CPU:

Dit is de centrale verwerkings eenheid. Deze moet de ingangs

circuits uitlezen en de uitgangscircuits zodanig activeren dat

de PLC z1.Jn gespecificeerde functie verricht. Dit gebeurt

m.b.v. de in de PLC aanwezige software.

System memory:

Dit is het deel van het geheugen waar de systeem software opge

slagen is. Onderdelen hiervan kunnen zijn: aansturing watchdog,

interpreter voor de gebruikerssoftware, zelftest programma's

etc.

User memory:

Dit is het deel van het geheugen waar het applicatie programma

van de PLC opgeslagen ligt. Een gedeelte kan bestaan uit lees

schrijf geheugen voor data opslag.

System Bus:

Deze dient voor de koppeling van aIle genoemde onderdelen.

ad b) De software.

De software van de PLC is afhankelijk van het fabrikaat

PLC. Elk fabrikaat heeft zijn eigen programmeertaal waarbij een

drietal typen naar voren komen:

Ladderdi~gram programmering. Dit is gebaseerd op de relais

schema's die gebruikt werden om relaissystemen te bouwen.

- Logische symbolen. Dit is een modernere weergave van de lad

derdiagrammen. De symbolen zijn en-, of- poorten etc.

Symbolische talen. Dit loopt van interpreters tot een compi

ler georienteerde taal. De instructies worden vaak in een

assembler achtige vorm ingegeven.
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De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de PLC zijn ge

richt op meer intelligentie dicht bij het proces en een een

voudiger programmering van de PLC. Dit wordt o.a. mogelijk ge

maakt wordt door de nieuwe microprocessoren in de PLC.

5.2 De werking van een PLC.

De werking van een PLC is bepaald door het aantal aanwezige

ingangs- en uitgangssignalen en het programma dat aanwezig is

in de PLC. Het programma is meestal cyclisch d.w.z. dat na be

eindiging van het programma weer voor aan begonnen wordt. De

tijd die het programma nodig heeft voor een hele doorloop wordt

de looptijd genoemd.

Door het programma heeft de PLC de eigenschap om met de

zelfde hardware voor meerdere taken inzetbaar te zijn. Dit be

tekent dat de kosten van een systeem (b.v. een beveiligingssys

teem) niet aIleen door de hardware bepaald worden, maar ook

voor een deel door de software.

5.3 Indeling van de hardware naar de onderdelen van een bevei

ligingssysteem.

De indeling zal gemaakt worden aan de hand van het onder

staand schema van de PLC. De onderdelen zijn hierin bij elkaar

gegroepeerd zodat fig. 13 hier eenvoudig in herkend kan worden.

De onderdelen waartoe het beveiligingssysteem beperkt is,

bevatten de volgende onderdelen van de PLC:

1) De ingangscircuits.

- de ingangscircuits.

2) De uitgangscircuits.

- de uitgangscircuits met eventuele extra schakelingen om

de uitgangen m.b.v. de 'watchdog' naar een gedefinieerde

toestand te brengen.

3) De beveiligingslogica.

- de centrale verwerkingseenheid (CPU).
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Fig. 15. De onderdelen van de PLC.
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- de systeembus.

- het systeem- en gebruikersgeheugen.

- de 'watchdog'.

(- de seriele I/O).

Voor de volledigheid is in bovenstaand schema ook de voed

ingseenheid getekend omdat deze in de PLC aanwezig is voor de

interne verzorging van de voedingsspanningen. Dit onderdeel

verschilt niet wezenlijk van een conventioneel opgebouwd bevei

ligingssysteem zodat in het vervolg de voedingseenheid van de

PLC buiten beschouwing gelaten wordt.

5.4 De PLC in een beveiliginsssysteem.

De PLC is een systeem waarin veel functionele defecten mo

gelijk zijn. De microprocessor in de PLC is in staat, gestuurd

door de juiste software en met extra hardware, om een gedeelte

van de PLC te testen op zijn correcte werking. Ret overige deel

van de PLC moet door een ander circuit getest of bewaakt worden

(b.v. d.m.v. een 'watchdog').

In hoofdstuk 9 zal de PLC in detail bekeken worden wat be

treft opbouw, mogelijke functionele defecten en hun detectie.
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6. IS 'FAIL-SAFE' REALISEERBAAR ?

In paragraaf 4.6 is o.a. genoemd "Het toepassen van zoge

noemde 'fail-safe' bouwstenen" als een mogelijkheid ter voor

koming van functionele defecten in een beveiligingssysteem.

'Fail-safe' is een erg strenge eis. Daarom wordtin dit hoofd

stuk bekeken of 'fail-safe' volgens de definitie van page 9 en

10 realiseerbaar is door eerst een aantal componenten te be

kijken en daarna met deze componenten opgebouwde systemen.

6.1 'Fail-safe' componenten.

'Fail-safe' componenten gaan bij een defect van die compo

nent naar een gedefinieerde toestand. Het defect meldt zich

door die gespecificeerde toestand; het is een zelfmeldend de

fect. (Zie 4.6).

In deze paragraaf zullen een aantal componenten bekeken

worden op het 'fail-safe' aspect. De componenten die achtereen

volgens aan de orde komen zijn:

- Electromagnetisch relais.

- Solid-state relais.

Geintegreerde componenten b.v. microprocessoren.

Bij deze componenten maken we de veronderstelling dat ze

geschakeld zijn volgens het ruststroomprincipe. Dit schakel

principe berust op het gegeven dat de kans op het verschijnen

van energie op plaatsen waar die normaal niet is, kleiner is

dan de kans op het verdwijnen van energie op plaatsen waar die

normaal weI is. Bij elke component zal aangegeven worden welke

schakeling gebruikt is bij het ruststroomprincipe.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst de

mogelijke defecten en de gevolgen van deze defecten op de toe

stand van het relais kennen.
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De mogelijke defecten van een relais en de verhouding van

de defecten t.o.v. elkaar is in 1971 door de nederlandse

Gasunie onderzocht. Omdat de ontwikkeling van het relais niet

zo snel gaat, mag verondersteld worden dat de soort defecten en

hun verhouding op dit moment weinig veranderd zijn t.o.v. 1971.

De gevolgen van een defect op de toestand van het relais

geschakeld volgens het ruststroomprincipe (in de veilige toe

stand is het relais bekrachtigd en bij een maak-contact is het

contact van dat relais gesloten) zijn:

Defect

Geen

Draadbreuk in voeding of uitgang

Doorgebrande spoel

Contact vervuiling, inbranding

Spoel te zwak

Contacten vastgebrand

Kleven van juk door vervuiling

Kleven door remanent magnetisme

Contact

Gesloten

Open

Open

Slecht contact - open

Open

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Bij de onderste drie mogelijke defecten kan een onveilige

toestand ontstaan. Uit het genoemde onderzoek bleek in ongeveer

8% van de defecten een van de laatste drie gevallen voor te

komen. Het totaal percentage defecten was in het resultaat niet

weergegeven.

Uit het genoemde onderzoek en de gevolgen van de defecten

voIgt dat een relais door een defect in een ongedefinieerde

toestand kan verkeren. Een electromagnetisch relais is dus niet

'fail-safe' volgens de definitie.

Omdat electromagnetische relais relatief groot zijn, veel

energie verbruiken en er veel relais nodig zijn voor een com

plex systeem, is gezocht naar schakelingen die het electromag

netische relais kunnen vervangen. Deze schakelingen worden hier

onder de naam 'solid-state' relais samen genomen.
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We bekijken hier een zeer speciale uitvoering, n.l. de

'fail-safe' uitvoering van deze relais. Door een kleine uit

breiding zijn ze eenvoudig om te bouwen tot logische poorten.

Deze relais bestaan meestal uit meerdere losse componenten

b.v. weerstanden, spoelen, condensatoren en transistoren. Deze

componenten hebben allen de eigenschap dat bij een defect de

toestand van die component weI onbepaald is, maar dat die toe

stand van die component niet meer kan veranderen.

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat functionele defecten

aIleen gedetecteerd kunnen worden door het functioneel testen

van de beveiliging, m.a.w. testen of aIle onderdelen van de

beveiliging in staat zijn om hun schakelfunctie uit te voeren.

In 'solid-state' relais wordt de test van de schakelfunctie

continu uitgevoerd doordat de signalen in systemen opgebouwd

met deze relais niet statisch maar dynamisch zijn. De opbouw

van deze relais is zodanig dat bij een defect een gedefinieerde

toestand moet ontstaan. Het principe van deze relais zal be

sproken worden aan de hand van het volgende schema:

A

OpnslIIsr F=:

+
B c

II

o

Fig. 16. Schema van een 'solid-state' relais.

De functie van de onderdelen is:

A) Ingangstrap:

Het omzetten van het ingangssignaal in een wisselspanning.
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B) Versterkertrap:

Het wisselspanningssignaal versterken.

C) Galvanische scheiding:

Een scheiding tussen ingang en uitgang aanbrengen.

D) Gelijkrichter:

Het omzetten van het wisselspanningssignaal in een gelijk

spanning.

Dit blokschema ziet er groot uit. De gebruikte componenten

kunnen echter door het lage vermogen waar mee gewerkt wordt

zeer klein zijn. Het realiseren van logische schakelingen

(behalve de inverter) is met deze elementen ook vrij eenvoudig.

Om te weten of deze schakelingen 'fail-safe' zijn, moeten de

defecten en hun gevolgen bekeken worden. Dit gebeurt aan de

hand van bovenstaand schema van een 'solid-state' relais, ge

schakeld volgens het ruststroomprincipe, d.w.z. de opnemer is

gesloten in de veilige toestand.

Defect

Geen

Sluiting in een transistor

Sluiting in een condensator of

Weerstand is open of kortgesloten

(Gelijkspanningsinstelling is weg)

Weerstand Rx is open

Sluiting in condensator Cx

Condensator is open

Sluiting in primaire of secundaire

Sluiting tussen primair en secundair

(Afhankelijk plaats van sluiting)

Sluiting tussen uitgang en voeding

Sluiting in de gelijkrichter

Geen ingangswisselspanning

Sluiting tussen ingang en voeding

Uitgang

Hoog

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Laag

Laag

Onbepaald

Hoog

Laag

Laag

Hoog

Bij de mogelijke defecten staan een aantal kortsluitingen.

De kans hierop is door het groter aantal componenten en de

kleinere omvang van de componenten groter omdat de aansluitpun

ten en printsporen op veel geringere afstand van elkaar liggen
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dan bij electromagnetische relais. De sluiting kan o.a. door

vervuiling ontstaan (metaalstofdeeltjes). Andere realisatie

mogelijkheden van een 'solid-state' relais vertonen in principe

dezelfde soorten defecten.

Bij deze schakelingen is het ook mogelijk dat er defecten

ontstaan die een onveilige toestand tot gevolg hebben. Dus ook

'solid-state' schakelingen zijn niet 'fail-safe' volgens de de

finitie.

De enige component van de geintegreerde schakelingen die

hier bekeken wordt is de microprocessor. Een microprocessor is

een 'solid-state' component die d.m.v. een programma een groot

aantal toestanden kan doorlopen. Dit wordt genoemd: de compo

nent is programmeerbaar.

Een microprocessor is een 'solid-state' component die op

gebouwd is uit een groot aantal transistoren, weerstanden etc.

geintegreerd op een 'chip'.

Bij het defect gaan van een enkele transistor is de toe

stand ongedefinieerd doch constant. Dit wil echter niet zeggen

dat bij het defect gaan van een transistor uit de microproces

sor de toestand van de microprocessor constant blijft. Het ge

volg is in bijna aIle gevallen een verminking van de functie

met meerdere ongedefinieerde toestanden. Een microprocessor is

daardoor zeker niet 'fail-safe'.

6.2 Zijn 'fail-safe' systemen mogelijk ?

In de vorige paragrafen is geconstateerd dat 'fail-safe'

volgens de definitie voor componenten niet realiseerbaar is.

Het is dus ook niet mogelijk om 'fail-safe' systemen te reali

seren gebaseerd op de 'fail-safe' eigenschap van de componenten

waaruit het is opgebouwd.
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Bij de 'fail-safe' uitvoering van het 'solid-state' relais

hebben we gezien dat met onbetrouwbare componenten toch een

hoge mate van betrouwbaarheid is te bereiken. maar 'fail-safe'

toch niet. Het is dus waarschijnlijk dat een systeem opgebouwd

met 'solid-state' relais een hoge mate van betrouwbaarheid zal

hebben. maar door het grot~ aantal bouwstenen erg duur zal wor

den.

In paragraaf 4.10 opmerking 4 (pag. 34) is een eigenschap

genoemd waaraan een 'fail-safe' systeem moet voldoen. Een voor

waarde hierbij is dat aIle defecten detecteerbaar zijn in de

testtijd en dat het systeem ongeacht welk defect naar een

veilige toestand gevoerd moet kunnen worden. De enige mogelijk

heid om een 'fail-safe' systeem te realiseren is dus een sys

teem dat voldoet aan de genoemde voorwaarde. Dit zal verder

onderzocht worden in hoofdstuk 9.

6.3 Vergelijking van de realisatie mogelijkheden.

In deze paragraaf worden drie realisatie mogelijkheden be

keken van een beveiligingssysteem:

- Gebaseerd op electromagnetische relais.

- Gebaseerd op 'solid-state' relais.

- Gebaseerd op een PLC.

Bij deze vergelijking wordt verondersteld dat voor aIle

drie de mogelijkheden een zorgvuldig ontwerp gemaakt is met

extra voorzieningen om de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid

zo gunstig mogelijk te beinvloeden. Gedacht wordt aan:

- Overdimensionering van de componenten.

- Eventueel speciale behuizingen i.v.m. vervuiling.

- Eventueel speciale mechanische constructie's etc ••

De vergelijking is weergegeven in tabel 1 op de volgende

pagina.
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'programma'

Toestand bij

een defect.

Levensduur/

onderhoud

Electromagnetisch relais

bedrading

gedefinieerd: 99,99 %

ongedef. 0,01 %

afhankelijk schakel

frequentie

'solid-state' relais PLC

bedrading software

gedefinieerd: 99,995 % gedefinieerd: 1)

ongedef. 0,005 % ongedef.

onafhankelijk schakel- onafhankelijk schakel-

frequentie frequentie

Storingsge

voeligheid

Snelheid

Wijzigingen

Bescherming

tegen ver

ontreinigingen

Tijdfuncties

Hierarchie

Start- en stop

procedures

Detsctie van

defecten

gering

gering

moeilijk

speciale maatregelen

mogelijk

moeilijk door aantal

verbindingen

dmv blokkeringen

'over-ride'

zelfmeldend

extra filtering

groat

moeilijk

idem

mogelijk

idem

idem

zelfmeldend

extra filtering

2)

'eenvoudig'

idem

mogelijk

serieel/parallelle

cODDllunicatie

speciale programma

delen

zelftest

Economische verschillen.

Energieverbruik groot gering gering

Complexiteit groot groot klein

hardware

Complexiteit groot groot groot

'progrBllllll8'

Kosten hardware groot middel klein 'standaard'

ontwerp

Ontwerp kosten groot groot groot

'programma'

Tabel 1. Vergelijking tussen de realisatiemogelijkheden.
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Opmerkingen in en bij tabel 1.

1) Dit is een onderdeel van dit onderzoek.

2) Afhankelijk van de toepassing en het type PLC.

3) Deze tabel pretendeert niet volledig te zijn.

6.4 Conclusies tot nu toe.

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat 'fail-safe'

voor componenten volgens de oorspronkelijke definitie niet re

aliseerbaar is. Het is ook niet realiseerbaar voor systemen

waarbij reactietijden vereist zijn, waarbinnen geen complete

zelftest van dat systeem uitgevoerd kan worden.

In de praktijk wordt aan beveiligingen toch vaak de eis

'fail-safe' gesteld. Het blijkt dan een synoniem te zijn voor

bepaalde eisen die aan het systeem gesteld worden ten aanzien

van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en de kans op een onvei

lige situatie. Als het systeem aan die bepaalde eisen voldoet

is het voor de klant voor zijn project 'fail-safe'.

Dit betekent dat we de beveiligingssystemen op een andere

Manier moeten gean bekijken. Een systeem wordt dus niet op het

kenmerk 'fail-safe' maar op de de kenmerken betrouwbaarheid,

beschikbaarheid en de kans op een onveilige situatie bekeken.

De beschikbaarheid van de complete installatie moet daarbij ook

niet uit het oog verloren worden.

Het begrip 'fail-safe' moet dus geinterpreteerd worden in

zijn praktische betekenis van bepaalde eisen die gesteld worden

m.b.t. betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid d.w.z.

als een PLC toegepast wordt in een beveiligingssysteem zal aan

de volgende technische eis voldaan moeten zijn:

De beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en de veiligheid van

de 'nieuwe' beveiliging moeten net zo goed zijn en indien

mogelijk beter dan van een conventioneel opgebouwde bevei

liging.

Daarnaast zal aan de volgende economische eis voldaan moeten

worden om een 'nieuw' beveiligingssysteem te kunnen verkopen:
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Ret 'nieuwe' beveiligingssysteem moet tegen gelijke kosten en

indien mogelijk geringere kosten Z1Jn te produceren dan een

conventioneel opgebouwd beveiligingssysteem. Indien de pro

ductiekosten hoger zijn, moet dit tot uiting komen in betere

prestaties (hogere beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vei

ligheid).

De consequenties van deze twee eisen voor het ontwerp van de

'nieuwe' beveiliging en de daaruit voortvloeiende deeleisen

worden in hoofdstuk 9 en verder behandeld.
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7. BEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WILDEVUUR B.V.

In dit hoofdstuk zal een profiel geschetst worden van de

processen en besturingssystemen, zoals die door Wildevuur b.v.

beveiligd worden. Dit profiel houdt in, een korte omschtijving

van de processen en besturingssystemen met de opnemers (sen

soren) en stuurelementen (actuatoren).

Ook zal kort worden weergegeven hoe de beveiligingssystemen

tot op heden opgebouwd zijn (v.n.l. electromagnetische relais)

met enkele kenmerkende parameters als het aantal in- en uit

gangssignalen. looptijd. beschikbaarheid etc ••

7.1 Beschrijving van de installaties die beveiligd worden.

De installaties die door Wildevuur b.v. worden beveiligd

behoren in hoofdzaak tot de chemische en petrochemische indus

trie.

Enkele voorbeelden hieruit zijn:

- reactor systemen

- destillatie systemen

- oven/brander systemen

- transport/verladings systemen

- gas behandeling systemen

De chemische en petrochemische installaties kunnen vaak in

meerdere deelinstallaties onderverdeeld worden. De beveiliging

kan dan ook vaak in kleinere delen uitgevoerd worden. Door

Wildevuur b.v. worden zowel complete- als deelinstallaties be

veiligd. Het gevolg is dat een beveiligingssysteem nogal in

grootte kan verschillen.

De installaties in de chemie en petrochemie behoren tot de

categorie zeer hoge gevarenkans omdat:
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a) De processen voor een groot deel een vaste cyclus hebben,

zodat de operators betrokken bij het proces hun werk voor

een deel routinematig zullen doen.

b) Het afschakelen van het proces soms volgens een voorge

schreven patroon moet verlopen.

De gevolgen van een ongeval met chemische- en petrochemi

sche installaties zullen meestal tot de categorien 2 tim 4

(par. 3.5) behoren omdat er vaak met vloeibare of gasvormige

(giftige en/of brandbare) stoffen gewerkt wordt.

7.2 De uitvoeringsvorm van de beveiligingssystemen.

De beveiligingen die door Wildevuur b.v. gebouwd worden

zijn voor het grootste deel gebaseerd op het electromagnetische

relais. Daarnaast worden ook 'fail-safe' schakelingen en

'solid-state' 'timer' kaarten gebruikt. De relais en de overige

schakelingen zijn gemonteerd op euroformaat (10 x 16 cm) print

kaarten. Deze printkaarten worden samengebracht in een aantal

19 - inch rekken (max. 21 kaarten per rek). Deze 19 - inch rek

ken worden weer samengebracht in een kast (max. 6 rekken) samen

met een of meerdere voedingseenheden. De verbinding tussen de

printkaarten gebeurt d.m.v. 'wire-wrap' draad (0.2 mm2 dik). De

samenbouw van deze systemen gebeurt op klanten specificatie.

Het is duidelijk dat een dergelijke opbouw erg arbeidsintensief

is en dus duur. Dit is een van de argumenten om nieuwe reali

satie's te zoeken van een beveiligingssysteem, bij voorkeur

m.b.v. standaard hardware.

7.3 Opbouw van een beveiligingssysteem, de onderdelen.

De opbouw van de beveiligingssystemen van Wildevuur b.v. komt

overeen met de opbouw zoals die in paragraaf 4.2 beschreven is.
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7.4 De functie van de onderdelen.

De functie van de onderdelen van een beveiligingssysteem

van Wildevuur b.v. is nagenoeg gelijk aan de beschrijving zoals

deze in paragraaf 4.3 is gegeven. Van een aantal onderdelen zal

daarom een voorbeeld gegeven worden en eventueel het verschil

met de beschrijving in 4.3.

De opnemers:

Bij veel processen in de chemie en petrochemie vindt verhit

ting, transport van gasvormige of vloeibare (soms giftige)

stoffen, menging van bepaalde stoffen plaats. Enkele karak

teristieke parameters hierbij zijn:

- temperatuur

- dr~

- stand van afsluiters

- gewicht

vloeistof niveau

- doorstroom hoeveelheid

Deze parameters kunnen door verschillende opnemers geregi

streerd worden. b.v.:

- analoge opnemers: - temperatuur

- druk

- gewicht

- niveau

- digitale opnemers: - eind- en beginschakelaars

- rotatiepulsgevers

- limietschakelaars (b.v. bimetaal bij

temperatuur)

De opnemers worden door Wildevuur b.v. apart geleverd en

behoeven geen deel uit te maken van het beveiligingssysteem,

zoals de klant dit bestelt.
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Stuurelementen:

De stuurelementen van een beveiligingssysteem kunnen bestaan

uit:

- Kleppen en andere afsluiters.

- Electromagnetische relais om b.v. een motor te sturen.

- Electromagneten.

Voedingseenheden:

Deze zijn in, tegenstelling tot de beschrijving in 4.3, meestal

niet galvanisch gescheiden maar weI apart gezekerd.

De functie van de overige onderdelen is gelijk aan de beschrij

ving in 4.3

7.5 De signalen in het beveiligingssysteem.

In een beveiligingssysteem kunnen vier soorten signalen be

schouwd worden:

- Ingangssignalen.

- Interne signalen.

- Uitgangssignalen.

- Statussignalen.

De signalen en hun functie worden besproken aan de hand van

een beveiligingssysteem opgebouwd m.b.v. electromagnetische re

lais. Dit vormt geen wezenlijk verschil met een beveiliging op

gebouwd met andere componenten. Voor aIle onderdelen wordt het

ruststroomprincipe toegepast (De contacten zijn in de veilige

toestand gesloten: 'normally-closed').

Ingangssignalen:

Deze worden vaak van digitale opnemers betrokken. De scha

keling is als in figuur 17.
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+

Fig. 17. Een opnemer.

In de veilige toestand is het contact gesloten. Als de pa-

rameter die bewaakt wordt een limiet overschrijdt, opent het

contact en kan er geen stroom meer lopeno De status van het

contact kan aan de klemmen "uitl" betrokken worden.

Interne signalen:

In de beveiligingslogica worden de ingangssignalen ver

knoopt tot een uitgangssignaal. b.v. twee ingangen worden in

een en-poort geschakeld om een uitgang te bedienen (figuur 18).

IN1

IN2

Fig. 18. En-poort m.b.v. relais.
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Door bovenstaande configuratie is een galvanische scheiding

verkregen tussen de ingangen en de interne logica. Als beide

ingangssignalen stroomvoerend zijn, zijn beide relais bekrach

tigd en de contacten van de en-poort gesloten. Het signaal van

de interne logica kan aan "uit2" betrokken worden.

Uitgangssignalen:

Aan de uitgang

schakeling wordt als

IN3

wordt een stuurelement

in onderstaande figuur:

Stuurelelllent

aangesloten. De

Fig. 19. Uitgang met een stuurelement.

In de veilige toestand is wederom het contact gesloten en

is het stuurelement b~krachtigd.

Statussignalen:

Deze geven de status van aIle belangrijke elementen uit het

beveiligingssysteem weer. Voor deze signalen is het ruststroom

principe niet nodig, omdat ze geen echte beveiligingstaak ver

zorgen. Bij Wildevuur b.v. bestaat deze schakeling uit een LED

in serie met een weerstand over de relaisspoel om te zien of

het relais bekrachtigd is.

Voorbeeld van een zeer kleine beveiliging:

In een leiding bevindt zich een vloeistof met een bepaalde

temperatuur en druk. Opnemer 1 bewaakt de temperatuur. Opnemer

2 bewaakt de druk. Als een van beide parameters of allebei een

bepaalde limiet overschrijdt ontstaat een kans op leidingbreuk.



-71-

De beide parameters worden opgenomen met opnemers waarvan

de contacten bij de betreffende limietwaarde openen. Het gevolg

is dat in de interne logica een relais afvalt en dus valt ook

een uitgangsrelais af. Daardoor wordt een stuurelement afge

schakeld waardoor de druk en/of de temperatuur dalen en wordt

voorkomen dat een onveilige toestand ontstaat.

De signaalvorm in een relais systeem is digitaal (weI of

geen stroom voerend, weI of niet bekrachtigd). Dit betekent dat

de ingangssignalen ook digitaal moeten zijn of gedigitaliseerd

moeten worden. Het eerste wordt gerealiseerd met 'digitale op

nemers', het tweede gebeurt meestal met 'solid-state' logica

die, zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, niet

'fail-safe' is.

7.6 De parameters van een beveiliging.

De belangrijkste parameters van een beveiligingssysteem

zijn:

- Beschikbaarheid

- Betrouwbaarheid

- Reactietijd

- Aantal outputs

- Aantal inputs (analoog, digitaal)

- Kostprijs

- Volume

- Vereiste omgevingscondities

- Complexiteit

- Mate van onderhoud (kwalificatie onderhoudspersoneel)

- Reparatiekosten

Voor de beveiligingen van Wildevuur b.v. gelden onderstaande

richtcijfers voor bovenstaande parameters:



Beschikbaarheid

Betrouwbaarheid

Looptijd normale inputs

E.S.D.
Aantal inputs -digitaal

-analoog

Aantal outputs

Kostprijs

Volume

Omgevingscondities

Mate van onderhoud

Kwalificatie van

onderhoudspersoneel

Reparatiekosten
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99.95 %

99.95 %

50 - 100 mS

15 mS

samen 20 - 400

10 - 100

5 - 120 kflo

1 - 25 19 inch rekken

eurokaart formaat

o - 40°C, vochtigheid ~ 95%

1 uur per maand

LTS - MTS

f 200,- - f 1000,- voor kleine

defecten.
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8. EEN REPRESENTATIEF PROCES.

De functie van een beveiligingssysteem zal nu verduidelijkt

worden aan de hand van een deelproces dat vaak voorkomt in che

mische en petrochemische installaties, n.l. het verhitten van

stoffen in ovens of fornuizen.

8.1 De onderdelen van de installatie.

De installatie is een reactorsysteem d.w.z.:

In een vat worden meerdere stoffen samen gebracht met bepaalde

concentraties om een nieuwe stof te produceren. In veel geval

len is hierbij warmte benodigd.

De onderdelen zijn dan:

- De tanks met de grondstoffen.

- De toevoer- en afvoerleidingen.

Het reactorvat voor de menging.

- Menginstallatie in het vat.

- De oven om het vat te verwarmen.

- De besturing van aIle onderdelen.

De beveiliging van de installatie eventueel uitgesplitst in

beveiligingen voor een apart onderdeel (b.v. de oven).

8.2 De functie van de onderdelen van de installatie.

Als voorbeeld van de werking van een installatie zal een

deelproces van de hierboven genoemde installatie beschreven

worden, n.l. het verwarmen van het reactorvat d.m.v. een oven.

Deze ovens zijn vaak gas- of oliegestookt. Besproken wordt een

gasgestookte oven.

Proces:

Het verbranden van een gas m.b.v. lucht (zuurstof) met als doel

het verkrijgen van een hoge temperatuur om bepaalde stoffen te

verhitten.
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Besturing:

-Opstarten.

Het openen van de afvoerkanalen.

Met lucht ventileren om aIle gasresten te verwijderen.

Het openen van de gastoevoer- en luchttoevoer leidingen.

Bij de juiste gas- en luchtdruk de waakvlam ontsteken.

De branders ontsteken.

-In-bedriji.

Gas- en luchttoevoer op de juiste druk houden.

Temperatuur van de oven op de juiste waarde houden.

-Afschakelen.

Gastoevoer afsluiten, branders doyen.

Luchttoevoer afsluiten.

Beveiliging:

-Opstarten.

Bewaken of afvoerkanalen geopend Z1Jn.

Bewaken dat lang genoeg geventileerd wordt.

Bewaken dat de gastoevoer niet te lang openstaat voor de bran

ders ontstoken worden.

Zorgen dat de branders maar een voorgeschreven aantal malen

ontstoken kunnen worden tijdens de opstartfase.

-In-bedrijf.

Bewaken dat de branders aan zijn. (Vlambewaking).

Temperatuur van de oven bewaken.

Bewaken van gas- en luchtdruk.

-Afschakelen.

Bewaken dat gasafsluiters gesloten zijn.

Dit voorbeeld kan op veel details uitgebreid worden, maar

dat zou hier te ver voeren.
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9. ZELFTEST VAN EEN PLC.

In het eerste dee! van dit hoofdstuk zullen de onderdelen

van de PLC (ook module's genoemd, zie hoofdstuk 5) ingedeeld

worden naar de functie in een beveiligingssysteem. In het twee

de deel zullen de onderdelen nader bekeken worden waarbij gelet

wordt op de aspecten opbouw, werking, mogelijke defecten per

onderdeel en een mogelijke detectiemethode voor die defecten.

Deze beschrijving wordt gegeven om na te gaan of een volledige

zelftest van een PLC (systeem) te realiseren is en zo ja, welke

extra voorzieningen (hardware en software) hiervoor nodig zijn.

De beschrijving van elk onderdeel zal beperkt moeten blij

ven tot een principiele weergave omdat deze sterk afhankelijk

is van het fabrikaat en type van de PLC. Deze beschrijving is

algemeen gemaakt uitgaande van de opbouw van de PLC SESTEP 530

van Sprecher und Schuh, omdat deze PLC bij Wildevuur b.v.

bekend is.

In het vervolg van dit hoofdstuk gelden de volgende af

spraken:

- Er wordt de aanname gemaakt dat in hoogstens een module tege

lijkertijd een of meerdere defecten ontstaan in het testin

terval T.

- Een signaal defect kan veroorzaakt worden door een kortsluit

ting tussen een signaalleiding en aarde, de voedingsspanning

of een andere signaalleiding. Een open signaalleiding (draad

breuk) is ook een defect.

9.1 De indeling van de onderdelen van de PLC naar de functie

bi; een zelftest.

Bij een zelftest kunnen de onderdelen verdeeld worden in:

1) Module's die uitsluitend getest worden.

- Ingangscircuits.

- Uitgangscircuits.

- Het gebruikersgeheugen (gebruikersprogramma).
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De defecten in deze onderdelen zijn aIle detecteerbaar

met extra hardware en software. Hiermee is niet gezegd

dat dit economisch gezien uitvoerbaar is. Dit laatste

wordt bepaald door de uitvoeringsvorm.

2) Module's die deeI uitmaken van het testcircuit.

- CPU.

- Systeemgeheugen (o.a. testprogramma).

- Systeembus.

- Watchdog.

Van de defecten in deze onderdelen kan niet bij voor

baat gezegd worden dat ze aIle detecteerbaar zijn. Dit

wordt in de paragrafen 9.2 - 9.7 besproken.

Een belangrijk aspect van de zelftest is ook de tijdsduur

van de zelftest, omdat deze van grote invloed is op de betrouw

baarheid van het systeem (zie vanaf 4.11). Dit aspect wordt

voor een groot deel bepaald door de complexiteit van de hard

ware en de software die nodig is voor de zelftestprocedure's.

9.1.1 Qp!!!.e.E.kinae!!. ~.~.!.._d~ ~x!.r~ ha.E.d~a.E.e_e!!. ~oit~a.E.e_t..:..b_:.v..:..

~e!!.~el.f~e~t..:..

Om een zelftest uit te voeren is het noodzakelijk dat hier

voor extra hardware en software in de PLC aanwezig zijn.

Voor de extra hardware gelden de volgende opmerkingen:

- Als het beslissingsonderdeel (CPU en testprogramma) defect is

moet een tweede mogelijkheid aanwezig zijn om de PLC naar een

gedefinieerde toestand te brengen.

- De extra circuits moeten zodanig uitgevoerd worden dat aIle

onderdelen (inclusief de extra circuits) van de PLC getest

kunnen worden.

- De extra circuits moeten zodanig uitgevoerd worden dat deze

niet bij kunnen dragen tot extra functionele defecten.
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- De extra hardware draagt bij tot hogere systeemkosten.

- De extra hardware verhoogt het totaal aantal defecten zodat

de betrouwbaarheid van het systeem afneemt. Als de extra

hardware in de vorm van redundantie (b.v. 2 uit 3) aange

bracht is, is het mogelijk dat ook de betrouwbaarheid stijgt.

(Zie hoofdstuk 4 vanaf paragraaf 4.11).

In de huidige PLC's zijn geen of weinig circuits aanwezig die

het mogelijk maken om een gedeeltelijke of complete zelftest

uit te voeren. Dit betekent:

Het is niet mogelijk om een standaard PLC toe te passen in

een beveiligingssysteem.

- De extra circuits zullen speciaal ontworpen moeten worden

en intern of extern worden opgenomen in de PLC.

Voor de extra software gelden de volgende opmerkingen:

De software moet zodanig uitgevoerd z~Jn dat aIle defecten

gedetecteerd kunnen worden en dat de zelftest zo snel moge

lijk verloopt.

- De extra software draagt bij tot hogere systeemkosten.

- De betrouwbaarheid van de PLC daalt omdat de kans op onont-

dekte software defecten ('bugs') door de extra software toe

neemt.

- De extra software neemt processortijd in beslag zodat het

prestatievermogen van de PLC zal dalen.

In de huidige PLC's zijn geen of weinig routine's aanwezig om

een gedeeltelijke of complete zelftest uit te voeren. Dit be

tekent dat deze software ontwikkeld zal moeten worden. Deze

software is erg afhankelijk van de toegepaste processor, zo

dat in dit verslag van de software niet meer aangegeven kan

worden dan een algorithme.

9.2 De systeembus.

Vanaf deze paragraaf worden de onderdelen van de PLC af

zonderlijk besproken. Begonnen wordt met de systeembus omdat

deze aIle onderdelen van de PLC met elkaar verbindt.
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In figuur 20 is de systeembus uitgesplitst in:

Adresbus.

- Databus.

- Besturingsbus.

Tot de systeembus worden de volgende componenten gerekend:

1) De bedrading (printsporen) tussen de verschillende modules.

2) De buffering van de systeembus op elke module.

3) De sturing van de databus buffering op elke module.

Deze sturing wordt bepaald door de actie op de module (lezen

of schrijven) en de adresselectie van de module. Ook deze

adresselectie wordt tot de systeembus gerekend.

In onderstaande figuur is de systeembus van een module

weergegeven. Deze module is niet de CPU, want bij de CPU zijn

de input- en outputzijde van de databus-, de besturingsbus- en

adresbusbuffers omgekeerd.

Adresbue

Besturingsbus . ,.
Oatabus >.. ..

.. .. ~ .. .. .............
I Oatabus in I IOatabus uit I IBesturingsbus I I Adresbus I

iT ~ ~1 I I · ..
r---

MODULE }-
SELECT \,

l
I.-..

Fig. 20. De systeembus op een module.
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De meeste signalen die op de systeembus voorkomen worden

geactiveerd door de CPU. Enkele signalen (databus, sommige be

sturingslijnen) kunnen ook door andere modules worden gestuurd.

De werking is als voIgt:

- De CPU zet een adres op de adresbus. Dit adres wordt door de

adresseringslogica op de verschillende modules vergeleken met

het adres van die module. Als het adres op de adresbus over

eenstemt met het adres van de module, wordt de module select

lijn actief gemaakt.

- Vervolgens zet de CPU de besturingslijnen op een bepaalde

status waarmee aangegeven wordt of gelezen resp. geschreven

wordt van resp. naar de module. De module activeert hiermee

de betreffende databusbuffer (uit resp. in).

- Als geschreven wordt zet de CPU vervolgens de data op de

databus. Als gelezen wordt zet de module de data op de data

bus.

- Vervolgens maakt de CPU de besturingslijnen inactief, waar

door de data vastgehouden wordt op de bestemming.

- Vervolgens verdwijnt het adres van de adresbus.

De CPU begint dan met de volgende actie. Ret kan zijn dat de

cyclus van voor af aan begint. Een andere mogelijkheid is dat

de CPU een actie uitvoert waarbij de systeembus niet gebruikt

wordt.

Een voorbeeld van de READ en WRITE 'timing' is weergegeven

in figuur 21 op de volgende pagina.

Deze 'timing' op de systeembus is in detail veel ingewik

kelder als in bovenstaande beschrijving en onderstaande figuur

wordt weergegeven, maar voor het principe is dit niet belang

rijk.

Als de 'timing' niet volgens het voorgeschreven patroon

verloopt, dan treden er fouten op.
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ADRES

MODULE

SELECT

DATA

WRITE

Fig. 21. Basis 'timing' op de systeembus.

Voor deze paragraaf worden de signalen op de systeembus in

twee categorien onderscheiden:

a) Signalen die gestuurd worden door de CPU.

b) Signalen die~ de CPU gestuurd worden.

ad a. Signalen van de CPU.

Deze signalen kunnen weer onderscheiden worden in:

1) De adressignalen.

Als een of meerdere van de adressignalen defect is (zijn),

betekent dit, dat:

- het adres op de systeembus

- het adres na een adresbuffer of na een adresdecoder

niet correct is. Het gevolg is, dat:
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- geen of een verkeerde module

- een verkeerd deel van een module geselecteerd wordt.

Zo kan bijv. het programmageheugen verkeerd geadresseerd wor

den.

2) De data signalen.

Als een of meerdere data signalen defect is (zijn), be

tekent dit, dat:

- de data op de systeembus

- de data na een databusbuffer

niet correct is. Ret gevolg is, dat:

- incorrecte data naar een module geschreven wordt.

Zo kunnen bijv. de operaties op het programmageheugen en de

'stack' fout gaan.

3) De besturingssignalen.

Als een of meerdere besturingssignalen defect is (zijn),

betekent dit, dat:

- de buffers niet meer correct gestuurd worden.

Ret gevolg is, dat:

- de data op de databus

de data na een buffer niet altijd correct is.

ad b. De signalen naar de CPU.

Deze signalen kunnen onderscheiden worden in:
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1) De data signalen.

Als een of meerdere data signalen defect is (zijn), betekent

dit, dat:

- de data aan de ingangen van de CPU

niet correct is. Ret gevolg is, dat:

- incorrecte data door de CPU ontvangen wordt.

20 kunnen bijv. de programma codes verkeerd zijn.

2) De besturingssignalen.

Deze signalen worden gebruikt om trage modules met de CPU te

synchroniseren, ze remmen de CPU af.

Als een of meerdere besturingssignalen defect is (zijn), be

tekent dit, dat:

- de CPU continu gestopt wordt

- de CPU ten onrechte niet opgehouden wordt.

Ret gevolg is, dat:

- de PLC niet meer functioneert

- de modules incorrecte data ontvangen of sturen.

De defecten in de systeembus kunnen onderscheiden worden in:

a) Defecten die de correcte werking van het besturingsorgaan

niet aantasten.

b) Defecten die het besturingsorgaan niet in staat stellen zijn

correcte functie uit te voeren.
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Met het besturingsorgaan wordt bedoeld de CPU, het systeem

geheugen, het gebruikersgeheugen en de verbinding hier tussen.

ad a.

De defecten in de systeembus die de correcte werking van het

besturingsorgaan niet aantasten bevinden zich in het deel van

de systeembus dat het besturingsorgaan met de overige modules

van de PLC (en deze onderling) verbindt.

Tijdens de test van de module's worden deze defecten gedetec

teerd omdat ze naar buiten treden als defecten in de module's.

ad b.

Defecten in de systeembus, die het besturingsorgaan niet in

staat stellen zijn correcte functie uit te voeren, bevinden

zich in het deel van de systeembus dat de modules van het be

sturingsorgaan onderling verbindt.

Ret gevolg

niet ongestoord

tectie van deze

gebaseerd:

van deze defecten is dat het besturingsorgaan

een vast actiepatroon uit kan voeren. De de

defecten in de systeembus wordt op dit gevolg

Een extra hardware module wordt periodiek geactiveerd vol

gens een bepaald actiepatroon door het besturingsorgaan via de

systeembus. Indien de systeembus defect is, kan het patroon

niet ongestoord afgewerkt worden met als gevolg dat de extra

hardware module niet geactiveerd wordt. De extra module moet

dan het beveiligingssysteem afschakelen. Deze extra hardware

module is de 'watchdog'.

De systeembus behoeft niet expliciet getest te worden omdat

de test van de overige modules alleen succesvol kan verlopen

als de systeembus correct functioneert. Dit betekent wel dat

het activeren van de 'watchdog' pas aan het eind van de test

cyclus plaats mag vinden.
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9.3 De 'watchdog'.

Voor het normale functioneren van de PLC is de 'watchdog'

niet van belang. Deze module is in de PLC aangebracht om het

normale functioneren van de PLC te bewaken en kan gezien worden

als een vorm van redundantie.

De 'watchdog' is een monostabiele schakeling die met een

bepaalde herhalingsfrequentie geactiveerd moet worden, omdat

anders de uitgang van de 'watchdog' geactiveerd wordt. Met deze

uitgang kan de voedingsspanning of kunnen de uitgangen afge

schakeld worden.

De opbouw is hieronder schematisch weergegeven.

S -SL
Honostabiele Power
multivibrator lIDlplifier

IGGER OUTTR

Fig. 22. Het principe van de 'watchdog'.

Als de testcyclus van aIle modules van de PLC afgelopen is

wordt de 'watchdog' geactiveerd. De monostabiele schakeling

wordt daarmee geset en zal weer voor de duur van de ingestelde

tijd actief blijven. De uitgang van de 'watchdog' is gedurende

deze tijd niet actief. Blijft het activerert van de 'watchdog'

achterwege, dan valt de monostabiele schakeling af en moet de

uitgang van de 'watchdog' geactiveerd worden. Het gevolg zal

zijn dat de PLC niet meer functioneert totdat deze opnieuw ge

start wordt, met als eerste actie het activeren van de monosta

biele schakeling.



-85-

De mogelijke defecten in de 'watchdog' zijn:

- De 'trigger' puIs komt ten onrechte door.

- De 'trigger' puIs komt niet door.

- De monostabiele schakeling wordt niet actief.

- De monostabiele schakeling kan niet meer afvallen.

- De uitgang kan niet meer schakelen.

De gevolgen van deze defecten kunnen zijn:

- De PLC kan niet meer functioneren of

- De 'watchdog' kan niet meer afschakelen.

Het eerste gevolg geeft een veilige toestand. Het tweede gevolg

moet gedetecteerd worden.

De 'watchdog' is een schakeling waarvan de uitgang tijdens

de test constant moet blijven (zie 4.12.1). Dit betekent dat de

'watchdog' twee- of drievoudig uitgevoerd moet worden, afhanke

lijk van de eisen die aan de 'watchdog' gesteld worden.

De test van de 'watchdog' bestaat uit het cyclisch niet ac

tiveren van een deel na een doorloop van het testprogramma. Dit

deel moet daardoor na verloop van de ingestelde tijdsduur af

schakelen. De uitgang van dit deel wordt na de volgende door

loop van het testprogramma teruggelezen om te controleren of

dat deeI van de 'watchdog' echt afgeschakeld is.

Als voorbeeld voor een algorithme wordt de volgende confi

guratie van de 'watchdogs' genomen:

- 'Watchdogs' in 2 uit 3 configuratie.

Als een deel van de 'watchdogs' afgeschakeld is. is de

teruggelezen waarde laag.

- Als de teruggelezen waarde niet laag is. worden aIle uit

gangen afgeschakeld en worden verdere acties gestopt.
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Het algorithme wat hiervoor gehanteerd kan worden luidt als

voIgt:

IT watchdog(I) = low THEN activate(watchdog(I)) % I €{O,1,2}

I:=I+1 MOD 3 % Select next watchdog

activate(watchdog(I))

I:=I+1 MOD 3 % Select next watchdog

ELSE deactivate(outputs)

WHILE TRUE 00 I :=I 00- -
FI

9.4 De CPU.

De CPU stuurt aIle andere modules van de PLC m.b.v. het

programma dat in de PLC aanwezig is.

9.4.1 De opbouw van de CPU.

De CPU kan uitgesplitst worden in:

- ALU (Arithmetic Logical Unit), het deeI van de CPU dat aIle

berekeningen en vergelijkingen uitvoert. De ALU bestaat uit

een rekeneenheid en enkele 'flags' die bijzonderheden over

het resultaat van de berekening of de vergelijking weergeven.

- Registers. Dit zijn een aantal geheugens in de CPU van een

byte groot, die gebruikt kunnen worden voor (snelle) data op

slag.

Interne bus. Deze is vergelijkbaar met de systeembus, maar nu

intern in de CPU.

Adresseringslogica. Deze wordt gebruikt om het geheugen, in

gangen, uitgangen etc. te adresseren.

-~-instructielogica.Deze zorgt voor de decodering van de in

structiecode's van het programma in acties van de verschil

lende adres-, data- en besturingslijnen van de CPU.

Als voorbeeld van een CPU kan het onderstaande plaatje van

de 8085A CPU van INTEL dienen. (Dit is ook de CPU gebruikt in

deSESTEP 530 PLC).
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Fig. 23. De 808SA CPU ais voorbeeid van een CPU.

De werking van de CPU is dermate complex dat deze zeker niet

in detail uitgelegd kan worden. De werking is globaal als

voIgt:

De CPU zet het adres van de geheugencel, waarin de volgende

operatiecode (of instructiecode) staat, op de adresbus.

- Vervolgens wordt de READ lijn actief gemaakt.

- De instructiecode wordt ingelezen en doorgegeven aan de

~-instructielogica. Deze decodeert de instructie en verzorgt

de volgende actie. Deze actie kan zijn: een berekening, ver

schuiven van data, data naar een output device etc ••

Als deze actie afgesloten is wordt de programmateller opge

hoogd en begint alles van voor af aan.

De defecten en hun gevolgen in de CPU zijn:
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1) ALU.

Als een of meerdere bits defect is (zijn) betekent dit dat

berekeningen niet meer correct uitgevoerd worden.

Als een 'flag' defect is, zal de programmaafloop niet meer

correct zijn.

2) Registers.

Als een of meerdere bits van een register fout is (zijn) be

tekent dit dat de data in het register fout is. Deze data

kan naar buiten uitgevoerd worden. Een andere mogelijkheid

is dat deze data gebruikt wordt in een berekening met als

gevolg dat het resultaat verkeerd is.

3) Interne bus.

De interne bus is vergelijkbaar met de systeembus. Defecten

hierin hebben tot gevolg dat de programmaafloop niet meer

correct zal zijn.

4) Adresseringslogica.

Als een of meerdere bits van de adresseringslogica defect is

(zijn), is dit een zelfde situatie als een defecte adreslijn

van de systeembus. Voor de gevolgen zie systeembus (9.2.3).

5) p-instructielogica.

Als de p-instructielogica defect is zal de programmaafloop

niet meer correct zijn, omdat de instructies verkeerd gein

terpreteerd worden.

De defecten in de CPU kunnen verdeeld worden in:
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- Defecten die de correcte werking van het besturingsorgaan on

mogelijk maken.

- Andere defecten.

De defecten in de interne bus, adresserings- enjU-instruc

tielogica hebben tot gevolg dat de CPU (en dus ook het bestu

ringsorgaan) niet meer zijn correcte werking uit kan voeren.

Deze defecten kunnen m.b.v. de 'watchdog' bewaakt worden.

De detectie van de defecten in de 'flags', de registers en

de ALU zal door een software test uitgevoerd moeten worden. De

'flags' en bits van de registers en de ALU moeten op hun set en

resetmogelijkheid en onderlinge verbindingen gecontroleerd

worden. Voor de aanvang van de test kan de status van de

'flags' en de inhoud van het register op de 'stack' bewaard

worden. Voor de 'flags' kan het algorithme luiden:

reset flag

IF flag=low THEN set flag

ELSE error FI

IF flag=low THEN error FI

Voor de bits van een register luidt het algorithme:

% n is het aantal bits van het register.

%Maak aIle bits van het register 0 en test op SET mogelijkheid

% van elk bit afzonderlijk

%

FOR I:=l STEP 1 UNTIL n 00 bit(I):=O OD

FOR I:=l STEP 1 UNTIL n 00-- --- --
IF bit(I)=l THEN error FI

bit(I) :=1

IF bit(I)=O THEN error FI

FOR J:=l STEP 1 UNTIL n 00-- --- --
IF J~I THEN IF bit(J)=l THEN error FI FI

OD

bit(I):=O OD

%

%Maak aIle bits van het register 1 en test op RESET mogelijk

% heid van elk bit afzonderlijk
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FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL n DO bit(I):=1 OD

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL n DO

IF bit(I)=O THEN error FI

bit(I) :=0

IF bit(I)=1 THEN error FI

FOR J:=1 STEP 1 UNTIL n DO

IF J~I THEN IF bit(J)=O THEN error FI FI

OD

bit(I) :=1 OD

De ALU moet ook getest worden op zijn overige functies. De

testmethode hiervoor is erg afhankelijk van de toegepaste pro

cessor, zodat dit hier achterwege gelaten wordt.

9.5 Ret systeem- en gebruikersgeheugen.

De defecten die in het systeemgeheugen en het gebruikersge

heugen op kunnen treden zijn gelijkwaardig zodat het geheugen

als een geheel behandeld zal worden.

Ret geheugen kan opgebouwd Z1Jn uit een lees-geheugen (ROM,

PROM of EPROM) en/of lees/schrijf-geheugen (RAM of E2PROM). Ret

geheugen is over meerdere Ie's verdeeld die elk apart geselec

teerd kunnen worden.

Adres, data en controlbus

adresdecoder

Fig. 24. Schematische opbouw van het geheugen.
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Het geheugen wordt gebruikt voor de opslag van het program

ma, door het programma geproduceerde data en andere gegevens.

De werking kan verdeeld worden in: opslag van data en lezen van

data of programma. Dit gaat globaal als voIgt:

1) De CPU zet een adres op de adresbus. Dit adres wordt gedeco

deerd en hierdoor wordt het specifieke geheugen IC geselec

teerd.

2) Als de besturingslijn READ actief wordt zet het geselecteer

de geheugen IC de data vanuit de geadresseerde geheugencel

op de databus. Als de besturingslijn WRITE actief wordt,

wordt de data van de databus in de geadresseerde geheugencel

geschreven.

Dit laatste is aIleen mogelijk bij RAM of E2PROM.

De defecten in het geheugen kunnen zijn:

1) Een defect in de selectielijnen van de IC's. Het gevolg is

dat geen, meerdere of verkeerde geheugen IC's geselecteerd

worden.

Als een IC van het programmageheugen verkeerd geselecteerd

wordt, betekent dit dat de programmaafloop verkeerd is.

Als een IC van het datageheugen verkeerd geselecteerd wordt,

betekent dit, dat incorrecte data gelezen wordt of dat de

data op de verkeerde plaats geschreven wordt.

2) Een of meerdere geheugencellen zijn defect. Het gevolg is

dat verminkte data gelezen wordt.

De defecten in het geheugen kunnen onderscheiden worden in:

1) Defecten in het lees/schrijf geheugen (verder RAM genoemd).

2) Defecten in het lees geheugen (verder ROM genoemd).
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De defecten kunnen verder onderscheiden worden in:

a) Defecten die het besturingsorgaan niet in staat stellen

correct te functioneren (defect systeemgeheugen).

b) Overige defecten.

ad a.

Deze defecten moeten m.b.v. de 'watchdog' bewaakt worden.

ad lb. De defecten in RAM.

Vanwege de wisselende inhoud van het RAM geheugen kan deze

niet getest worden op de correcte inhoud van het geheugen, maar

moet deze getest worden op de SET en RESET mogelijkheid van aI-

le bits en op overspraak tussen de geheugencellen. Als dit al-

les correct verloopt mag verondersteld worden dat het RAM ge-

heugen correct functioneert.

Een algorithme dat gebruikt kan worden om het RAM geheugen

te testen is het 'walking-bit' algorithme. Hierbij wordt het

geheugen vol geschreven met aIle bits O. Vervolgens wordt een 1

bit door het gehele geheugen geschoven. Na elke verschuiving

wordt het gehele geheugen gecontroleerd op overspraak. De vol

gende fase is dit te herhalen door het gehele geheugen te be

leggen met aIle bits 1 en een 0 bit door het geheugen te schui-

Yen.

De implementatie is vergelijkbaar met die van het testen

van het register. Er moet toegevoegd worden dat ook de rest van

het geheugen gecontroleerd moet worden op overspraak.

Het nadeel van deze test is dat de inhoud van het RAM ge

heugen vernietigd wordt, waardoor dus een duplicaat aanwezig

moet zijn van de RAM inhoud (dit moet ook getest worden).

Het is duidelijk dat de test van het RAM geheugen een tijd

rovende zaak is bij grote RAM geheugens. Een voorlopige conclu

sie kan dan ook luiden dat in een beveiligingssysteem zo weinig

mogelijk RAM geheugen aanwezig moet zijn.

Het is ook mogelijk om de inhoud van het RAM geheugen te

bewaken m.b.v. een fouten detectie en evtueel fouten correctie

schakeling.
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Aan elk woord worden meerdere bits toegevoegd aan de hand waar

van bij het teruglezen gecontroleerd wordt of bits veranderd

zijn. Als voldoende bits toegevoegd worden kunnen enkele en/of

dubbele fouten gecorrigeerd worden. Een voordeel van deze

methode is dat de test van het RAM geheugen met een veel lagere

frequentie kan gebeuren. De test van de extra schakeling moet

weI met dezelfde frequentie gebeuren als de test van de overige

delen van de PLC.

ad 2b. De defecten in ROM.

De inhoud van het ROM geheugen is constant. D.w.z. dat de

test van het ROM geheugen gebaseerd moet zijn op dit gegeven.

Om te controleren of de inhoud gelijk is aan de oorspronke

lijke inhoud wordt aan deze inhoud informatie toegevoegd aan de

hand waarvan later gecorttroleerd kan worden of de inhoud de

zelfde is gebleven. Enkele methodes zijn:

- Parity-bit. Aan elke byte wordt 1 bit toegevoegd waarmee de

verandering van een oneven aantal bits gedetecteerd kan wor

den.

Fouten detectie bits. Voor de werking zie onder RAM.

- Checksum. AIle bits van het ROM geheugen worden opgeteld en

samengevoegd tot een of meerdere bytes. Deze checksum kan

tijdens de test bepaald worden en vergeleken worden met de

oorspronkelijke waarde.

- CRC (Cyclic Redundancy Check). De inhoud van de ROM wordt

als een lang codewoord beschouwd waarover m.b.v. een polynoom

een of meerdere bytes berekend worden die uniek zijn voor de

inhoud.

- Vergelijken met een duplicaat ROM.

- Signatuuranalyse. Dit is gedeeltelijk een hardware oplos-

sing. Het bestaat uit een register dat een bepaalde functie

uitvoert op de inhoud van het register en een byte (of bytes)

die er naar toe geschreven worden. Het resultaat wordt weer

in het register geschreven. Als de inhoud van de ROM naar het

register is geschreven kan het register uitgelezen worden en

vergeleken worden met de waarde die het zou moeten bevatten.
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De verschillen tussen de methoden berusten op executietijd

en de waarschijnlijkheid waarmee een defect geconstateerd

wordt. Dit is niet in detail uitgezocht.

9.6 De ingangscircuits.

Deze circuits zijn dus re

toepassing in een beveili

vaker getest worden dan de

in de rest van de installatie. Daarom

de praktijk de meeste defecten [7J.
latief de zwakste onderdelen en bij

gingssysteem moeten ze relatief

De ingangscircuits z~Jn samen met de uitgangscircuits en de

voeding de onderdelen die een direct contact hebben met de ove

rige delen van de installatie. Hierdoor ontstaat de mogelijk

heid dat defecten in deze onderdelen ontstaan t.g.v. storingen

vertonen deze circuits in

overige delen.

De ingangscircuits zijn meestal modulair opgebouwd, d.w.z.

dat een aantal ingangen (meestal 16 of 32) per module zijn

samengebracht. Een opbouw met galvanische scheiding is schema

tisch weergegeven in onderstaand schema.

DATA

sI ~+v BS
1

v
in

+

851
88

2
882 BS

3 ADUS
IN 88

4

V
in

Fig. 25. Principeschema van een ingangsmodule.
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De ingangsmodule kan verdeeld worden in:

A) De ingangstrap.

B) De inputbuffers.

C) De adresseringslogica.

De ingangen hebben elk een eigen ingangstrap, die de con

versie verzorgd (eventueel met filtering en galvanische schei

ding) van de status van de opnemer naar een logisch 0 of 1

niveau. De ingangen worden d.m.v. inputbuffers samengebracht in

groepen ter grootte van het aantal signalen van de databus. De

selectie van de module en de inputbuffers gebeurt door de

adresseringslogica.

De ingangstrap

een logisch 0 of

buffer aangeboden.

Als de CPU het adres van de betreffende inputbuffer op de

adresbus zet en het READ signaal actief maakt wordt de status

van de betreffende ingangen via de inputbuffers doorgegeven aan

de bijbehorende databus lijnen.

De defecten worden per onderdeel van de ingangscircuits

besproken:

a) De ingangstrappen.

Het gevolg van een defect in de ingangstrap is dat deze niet

meer kan schakelen.

b) De inputbuffers.

- Een defect in een of meerdere selectielijnen.

- Een of meerdere ingangen of uitgangen zijn defect.

Het gevolg is dat een of meerdere ingangssignalen verkeerd

wordt doorgegeven aan de databus.
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c) De adresseringslogica.

- Een of meerdere signalen zijn defect.

Het gevolg is dat geen, de verkeerde of meerdere inputbuf

fers geselecteerd worden en dat de status van de ingangen

niet correct aan de databus wordt doorgegeven.

Het gevolg van de defecten genoemd in de vorige paragraaf is

dat de status van de ingangen incorrect aan de databus wordt

doorgegeven. De detectie van de defecten berust op dit gevolg.

De ingangswaarden worden via een simulatiecircuit toegevoerd en

via de normale manier teruggelezen. Als extra hardware zijn dus

de ingangssimulators nodig. De opbouw van deze simulators is

afhankelijk van de ingangswaarde die gesimuleerd moet worden:

1) Een 'normally-closed' contact.

In serie met het ingangscontact wordt een 'schakelaar' op

genomen waarmee het openen van het contact gesimuleerd kan wor

den. Dit is schematisch hieronder weergegeven:

simulatie contact

'field' contact

I

Ingangstrap
OUT

Fig. 26. Ingangssimulatie 'normally-closed' contact.

2) Een 'normally-open' contact.

Parallel aan het ingangscontact wordt een schakelaar ge

schakeld waarmee het sluiten van het contact gesimuleerd kan

worden. Dit is schematisch hieronder weergegeven:
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I
~

.,
'field' contact sirnulatie contact

I

Ingan:Jstrap our

Fig. 27. Ingangssimulatie 'normally-open' contact.

Een defect in de ingangssimulatoren wordt gedetecteerd door

dat dit naar buiten treedt alsof de ingang niet kan schakelen

of dat een onveilige ingangswaarde optreedt.

Het algorithme voor de detectie van de defecten luidt:

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL n 00

input(I):= unsafe

IF input(I)=safe THEN error FI

FOR J:=1 STEP 1 UNTIL n DO

IF J~I THEN IF input(J)=unsafe THEN error FI FI

aD

input(I):=safe aD

Bij toepassing van bovenstaand algorithme is het noodzake

lijk dat elke ingang een aparte ingangssimulator krijgt. Dit

vereist veel extra hardware. Voor de 'normally-open' contacten

is dit ook de enige mogelijkheid. Voor de 'normally-closed'

contacten, die vanwege het ruststroomprincipe het meest toege

past worden, is een andere schakelmethode toe te passen, waar

mee het aantal simulatoren drastisch beperkt kan worden. Dit

wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld.

Voor dit voorbeeld geldt:
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De breedte van de databus en de inputbuffers is 8 bit. De in

gangen worden gesimuleerd m.b.v. 8 contacten. Om de adressering

van de inputbuffers te kunnen testen moet de data toegevoerd

aan de inputbuffers verschillend zijn. Dit kan gerealiseerd

worden door de 8 simulatie contacten volgens een bepaald pat

roon met de ingangen te verbinden. Het maximaal aantal ver-

met 8 bit met een vast aantal 0 of 1 bits

omdat een patroon van 4*1 en 4*0 het

kunnen dan 70*8 = 560 ingangenmaximum geeft. Hiermee

gesimuleerd worden. Het

bedrading van de ingangen

patronen

methode is dat dedezevan

is.

nadeel

complex

patronen,70

schillende

is (~) =

Het algorithme van de test zou als voIgt kunnen luiden:

% De ingangen zijn samengevoegd in 8 bit (byte).

% De te verwachten ingangspatronen staan in het array: VAL(9,m)

% De eerste test is of aIle inputbuffers goed geadresseerd wor-

% den. Hiervoor wordt een simulatiebyte van 4 maal 0 en 4 maal

% 1 genomen (01010101)

%

% I geeft aan de rij van het array met het ingangspatroon be

% horend bij de simulatiebyte 01010101.

% m is het aantal ingangen/8

%

simulatiebyte:=01010101

1:=0

FOR J: =1 STEP 1 UNTIL m DO

IF inputbyt(J)~val(I,J)

simulatiebyte:=safe

THEN error FI OD--

%

%Test of aIle ingangen kunnen schakelen.

%

FOR I: =1 STEP 1 UNTIL 8 !1Q
simulatiebit(I):=unsafe

FOR J:=l STEP 1 UNTIL m DO

IF inputbyt(J)~val(I,J)

OD

simulatiebit(I):=safe OD

THEN error FI-- -
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Hoewel dit algorithme complexer is dan het voorgaande is het

vrij eenvoudig in te zien dat het aantal uit te voeren acties

geringer is doordat het aantal uit te voeren doorlopen geringer

is. Het laatste algorithme is als voorbeeld voor de SESTEP 530

PLC geschreven in assembler 8085. Het programma had ongeveer 60

byte aan instructiecode, 576 byte aan datacode voor het array

VAL. De executietijd voor het testen van 512 ingangen bedraagt

dan ongeveer 9.4 mS.

9.7 De uitgangscircuits.

De uitgangscircuits moeten de stuurelementen van energie

voorzien. Het vermogen dat de stuurelementen vragen varieert

over een grote range. Dit aspect wordt in deze paragraaf niet

verder in ogenschouw genomen.

De uitgangscircuits zijn vaak modulair opgebouwd, zodanig

dat 8 of 16 uitgangen zijn samengebracht op een module. Dit is

schematisch in onderstaande figuur weergegeven.

+V

'---.......-.- Clear

2 • latch

001

002

001

Adres

Data

Write

Fig. 28. Principe schema van een uitgangsmodule.
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De uitgangsmodule kan verdeeld worden in:

A) De uitgangsgeheugens of latches.

B) De uitgangstrap.

C) De adresseringslogica.

De uitgangen hebben elk een eigen uitgangstrap, die de con

versie verzorgt (eventueel galvanische scheiding) van de status

van de uitgangslatch (logisch 0 of 1) naar de spanning die no

dig is om het stuurelement te bekrachtigen.

De status van de uitgangen worden middels een tussengeheugen

(de latch) vastgehouden. De selectie van de module en de

latches gebeurd met de adresseringslogica.

De CPU zet het adres van de latch op de adresbus, de waarde

voor de uitgangen op de databus en het WRITE signaal actief.

Hiermee wordt de status van de uitgangen in de latch ge

schreven. Daarna worden automatisch de logische 0 en 1 niveau's

aan de uitgangen van de latch geconverteerd naar de waarde die

nodig is voor de stuurelementen.

De defecten worden per onderdeel van de uitgangsmodule be

sproken:

a) De latches.

Een defect in een of meerdere selectielijnen.

- Een of meerdere ingangen of uitgangen zijn defect.

Het gevolg is dat een of meerdere uitgangssignalen verkeerd

worden weergegeven.

b) De uitgangstrappen.

Ret gevolg van een defect in een uitgangstrap is dat deze

niet meer kan schakelen.
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c) De adresseringslogica.

- Een of meerdere signalen zijn defect.

Het gevolg is dat geen, de verkeerde of meerdere latches

geselecteerd worden en dat de waarde van de databus niet of

niet aIleen op de juiste plaats vastgehouden wordt.

Het gevolg van de defecten genoemd in de vorige paragraaf

is dat de status van de uitgangen anders is dan dat deze zou

moe ten zijn. De detectie van de defecten berust op dit gevolg.

De uitgangswaarden worden via de normale weg gegenereerd en via

een extra circuit teruggelezen (voor de schakelmethode voor

uitgangen met een constante hoge uitgangswaarde tijdens de test

zie 4.12.1). Als extra hardware zijn dus de opnemers voor de

uitgangswaarden nodig. De schakelmethode voor de uitgangsop

nemers is hieronder schematisch weergegeven.

our
Uitgangstrap

I
I
Opnemer voor
stroom

I
I our'

Fig. 29. Uitgangswaarde opnemen.

De opnemer voor de uitgangswaarde detecteert stroom omdat

aIle belastingen een bepaalde stroom nodig hebben voor ze aan

spreken (Zie ook 4.12.1).

De uitgangen die 'normally de-energized' zijn kunnen aIleen

getest worden door ze kortstondig te activeren.

Elke uitgang krijgt een aparte opnemer om de uitgangsstroom

te kunnen detecteren.

Het algorithme voor de detectie van de defecten luidt:
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FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL n 00

output(I):= off

IF output(I)=on THEN error FI- --
FOR J:=1 STEP 1 UNTIL n 00-- --- --

IF J"I THEN IF output(J)=off THEN error FI FI

aD

output(I):=on aD

Bij toepassing van bovenstaand algorithme is het noodzake

lijk dat aIle opnemers aan de uitgangen een aparte ingang

krijgen. Dit vereist veel extra hardware. Een andere methode is

de opnemers in een matrix te schakelen, vergelijkbaar met de

schakelaars van een keyboard. De waarden van de opnemers worden

op dezelfde wijze als een keyboard afgetast. Daartoe zijn n

stuurlijnen en m aftastlijnen nodig om n*m opnemers af te tast

en. Het algorithme om deze scanning uit te voeren kan o.a. in

[6] gevonden worden.

9.8 De extra hardware.

Als de PLC een zelftest uit moet kunnen voeren is, zoals we

in de vorige paragrafen gezien hebben, extra hardware in een

aantal onderdelen van de PLC nodig. Deze extra hardware wordt

in deze paragraaf kort samengevat per onderdeel van de PLe.

a) De systeembus.

Geen extra hardware nodig.

b) De 'watchdog'.

De 'watchdog' moet twee- of drievoudig uitgevoerd worden

waarbij de delen afzonderlijk te activeren moeten zijn. De

uitgang van elk deel moet teruggelezen kunnen worden via een

ingang of een aparte schakeling.

c) De CPU.

Geen extra hardware nodig.

d) Het geheugen.

De extra hardware is afhankelijk van de testmethode die voor

het ROM geheugen toegepast wordt. Voor het RAM geheugen is

een duplicaat RAM nodig.
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e) De ingangscircuits.

De extra hardware is afhankelijk van de testmethode die voor

de ingangscircuits toegepast wordt. Er zijn zeker een aantal

uitgangen nodig om de ingangswaarden te simuleren.

f) De uitgangscircuits.

De extra hardware is afhankelijk van de testmethode die voor

de uitgangscircuits wordt toegepast. Er zijn zeker een aan

tal ingangen nodig om de uitgangswaarden terug te kunnen

lezen.

9.9 De extra software.

De test van de PLC moet door de PLC zelf uitgevoerd worden.

Dit is aIleen mogelijk als voor elk te testen onderdeel extra

software aanwezig is. De hoeveelheid software, de toe te passen

algorithmen en de executietijd van deze software worden bepaald

door de complexiteit van de PLC en de testmethodes.

9.10 Conclusies.

Op basis van de voorgaande paragrafen mag voorzichtig ge

concludeerd worden dat een volledige zelftest van een PLC uit

voerbaar is als aan de volgende veronderstelling is voldaan

(ook al genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk).

Deze veronderstelling was:

Er ontstaat in hoogstens een module een of meerdere defecten

tijdens het testinterval T.

In de praktijk zal aan deze veronderstelling niet zonder

meer te voldoen zijn. Het is echter te benaderen door het test

interval T zo klein mogelijk te maken, waardoor ook de betrouw

baarheid zo groot mogelijk wordt. De vraag die dan gesteld moet

worden is:

Hoe klein is het testinterva1 T te maken ?
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Het antwoord op deze vraag is naar aanleiding van het voor

gaande niet te geven. Dit kan pas gebeuren als de opbouw van

een PLC, die extra mogelijkheden in zich heeft voor een zelf

test, exact bekend is. Een PLC met de mogelijkheden genoemd in

dit hoofdstuk is echter niet verkrijgbaar en zal ontworpen

moeten worden. In hoofdstuk 11 zullen een aantal richtlijnen

gegeven worden waar op gelet moet worden bij het ontwerp van

zo'n 'nieuwe PLC'.
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10. SOFTWARE.

In hoofdstuk 5 zijn kort een aantal uitvoeringsvormen van

programmeertalen aangegeven waarmee een PLC geprogrammeerd kan

worden. De programmeertalen zullen nader bekeken worden waarbij

gelet wordt op de aspecten:

- verwerkingsniveau

- mogelijke defecten

- mogelijke detectiemethode voor de defecten of een methode

om die defecten te voorkomen.

Wij gaan uit van het volgende:

Stelling: Correcte software kan niet uit zichzelf defect raken.

Deze stelling zegt dat er geen defecten in de software kun

nen ontstaan, vergelijkbaar met het defect raken van een tran

sistor in een hardware schakeling. M.a.w. software, waarvan de

correctheid aangetoond is, zal altijd correct blijven.

Verminking van de software t.g.v. een hardware defect wordt

hierbij als een hardware defect beschouwd.

10.1 Programmeertalen.

De programmeertalen zijn te onderscheiden in:

- Machinetaal (programma gecodeerd in 0 en 1 symbolen).

Assembler (programma waarbij de machinecode is weergegeven in

mnemonics).

Macro assembler (uitgebreidere versie van een assembler).

- Hogere programmeertaal (taal die directer bij de spreektaal

aansluit).

De verwerking van deze talen kan op verschillende niveaus

plaats vinden:
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Vertaling 1 op 1

- machinetaal programma.

- (macro) assembler programma.

Vertaling niet 1 op 1

- Hogere programmeertaal nadat deze m.b.v.

een compiler is vertaald naar machine

taal of (macro) assembler.

-interpreter niveau: - Hogere programmeertaal. Elke instructie

wordt pas vertaald als deze uitgevoerd

moet worden en dit gebeurd bij elke uit

voering van die instructie.

De verschillen tussen de programmeertalen zijn hieronder

relatief t.o.v. elkaar weergegeven:

machinetaal (macro)assembler hogere taal

programma's complex complex

testbaarheid moeilijk moeilijk

correctheids moeilijk moeilijk

bewijs

eenvoudig

matig

matig

correctheid

vertaler

controleerbaar controleerbaar moeilijk

controleerbaar

overdraag

baarheid

gering gering groot

De verschillen tussen de verwerkingsniveaus zijn:
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machinetaal niveau interpreter niveau

executietijd

test mogelijkheid

overdraagbaarheid

kort

na vertaling

gering

lang

direct

groot

10.2 Defecten in de software.

De defecten in de software t.g.v. logische operaties kunnen

op drie niveaus optreden:

1) Ontwerp- of definitiedefecten.

Deze defecten zijn het gevolg van een onvolledige definitie

van de software voor de oplossing van een bepaald probleem.

2) Programmeerdefecten.

Deze defecten zijn het gevolg van een incorrecte codering

van de software definitie in een programmeertaal.

3) Vertaaldefecten.

Deze defecten treden op bij programmeertalen. waarbij het

programma eerst vanuit een tekst vertaald moet worden naar een

vorm. die door de PLC verwerkt kan worden. De vertaaldefecten

treden op t.g.v. defecten in het vertaalprogramma.

10.3 Detectie van software defecten.

Voor de detectie van software defecten is geen eenvoudige

methode aan te geven. De methodes die gebruikt worden in de

praktijk zijn:
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1) Functionele test van de software.

Ret programma wordt gecontroleerd door de ingangen te simu

leren en de uitgangswaarden te controleren op hun juistheid.

Deze test kan door een persoon of een machine uitgevoerd wor

den.

2) Correctheidsbewijzen.

D.m.v. een bewijs wordt aangetoond dat een (deel-)programma

op een voorgeschreven wijze functioneert.

3) Software redundantie.

Een (deel-) programma wordt meervoudig uitgevoerd. De delen

worden:

- door verschillende mensen

- in verschillende programmeertalen

- volgens verschillende algorithmen geschreven,

waarna de uitkomsten van beide delen vergeleken worden.

Een andere uitvoering bestaat uit het testen van de uit

komsten van een (deel-) programma op uiterste grenzen.

Definitie defecten ontstaan voordat er een letter van het

programma geschreven is. Zij kunnen dus niet middels software

redundantie of correctsheidsbewijzen gedetecteerd worden. Deze

defecten zijn aIleen te minimaliseren door een preciese defini

tie van de functie van de software. Deze minimalisatie kan be

reikt worden door meerdere teams onafhankelijk van elkaar een

definitie te laten schrijven. Ret kostenaspect is de belang

rijkste reden dat dit in de praktijk weinig gebeurd.
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De programmeerdefecten kunnen m.b.v. een functionele test,

correctheidsbewijzen en software redundantie gedetecteerd wor

den.

De vertaaldefecten

te detecteren. Door

software redundantie,

programma's gebruikt

teren.

10.4 De executietijd.

zijn niet m.b.v. een correctheidsbewijs

een functionele test of toepassing van

met als eis dat verschillende vertaal

worden, zijn deze defecten wel te detec-

In de praktijk is de code verkregen m.b.v. een compiler

minder efficient dan die van een assembler (20 - 100%). Daar

waar naar de kortst mogelijke executietijd gestreeft wordt,

verdient machinetaal de voorkeur.

10.5 De functies in de software.

De functies, die in een beveiligingssysteem, uitgevoerd

worden op de ingangs- en uitgangssignalen zijn:

- EN

- OF

- INVERSE

Tellen van het aantal pulsen op een ingang

en combinaties hiervan. De tijdfunctie (tijdsinterva1) is een

functie die vaak gebruikt wordt, i.v.m. de controle van de

tijdsduur dat een signaal al dan niet actief is. Zoals we in

6.1 gezien hebben zijn de INVERSE en de tijdfunctie niet in een

zogenoemde 'fail-safe' uitvoering mogelijk, in tegenstelling

tot de EN- en de OF-functie.
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Indien een PLC toegepast wordt, kunnen alle bovengenoemde

functies softwarematig uitgevoerd worden. Dit betekent dat de

kans, dat een functie verkeerd uitgevoerd wordt, voor alle

functies gelijk is. Deze kans wordt bepaald door de faalfre

quentie van de PLC.
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11. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

De conclusies die n.a.v. dit onderzoek getrokken kunnen

worden zijn deels reeds vermeld in de vorige hoofdstukken. Voor

de overzichtelijkheid worden de belangrijkste conclusies in dit

hoofdstuk op een rij gezet. Uitgaande van deze conclusies wor

den richtlijnen gegeven, aan de hand waarvan een nieuwe PLC

ontworpen kan worden of een bestaande PLC aangepast kan worden,

zodat deze inzetbaar is in een beveiligingssysteem.

11.1 Conclusies.

De belangrijkste conclusies t.a.v. beveiligingssystemen

zijn:

1. 'Fail-safe' volgens de definitie van pagina 9 is niet

realiseerbaar.

2. 'Fail-safe' is in de praktijk een synoniem voor eisen

- Kans op een onveilige situatie.

- Betrouwbaarheid.

- Beschikbaarheid.

3. Niet in aIle gevallen dat een systeem defect is, geeft dat

systeem een onveilige uitgangswaarde.

4. De betrouwbaarheid van een systeem is te verhogen m.b.v.

redundantie.

5. De betrouwbaarheid van een systeem kan verhoogd worden

m.b.v. een periodieke test.

6. Om circuits te kunnen testen, waarvan de uitgangswaarde

constant moet blijven tijdens de test, is redundantie ver

eist.

7. De testtijd is afhankelijk van de complexiteit van het sys

teem.

8. Voor een (zelf-)test Z1Jn testcircuits nodig. In het geval

van een zelftest moeten deze een onderdeel van het systeem

vormen.
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9. Een beveiligingssysteem moet logische functies (AND en OR)

uit voeren op de ingangen en daarmee de uitgangen sturen.

Deze logische functies zijn in een zogenoemde 'fail-safe'

uitvoering verkrijgbaar.

Twee andere belangrijke functies in een beveiligingssysteem

zijn de tijdfunctie en de NOT of inversie. Hiervoor bestaat

geen zogenoemde 'fail-safe' uitvoering.

10. AIle signalen in het hart van het beveiligingssysteem zijn

digitaal, omdat de signaaldefinities hiermee beter te hand

haven zijn.

Een deel van een beveiligingssysteem kan in theorie ver

vangen worden door een Programmable Logic Controller. De be

langrijkste conclusies m.b.t. deze realisatievorm zijn:

11. In een PLC kunnen veel functionele defecten optreden en

daarom is ook een PLC niet 'fail-safe'.

12. PLC's zijn in principe toepasbaar in een beveiligingssys-

teem. Er moet dan weI aan een aantal voorwaarden voldaan

zijn:

- De PLC moet een zelftest uit kunnen voeren.

In de PLC moet een tweede mogelijkheid aanwezig z~Jn om,

in het geval van een defect van de processor, de uit

gangen naar een gedefinieerde toestand te brengen.

13. In de PLC's die op dit moment verkrijgbaar zijn, zijn geen

of weinig circuits aanwezig om een zelftest uit te voeren,

daardoor is de software voor een zelftest ook niet aan

wezig.

Een tweede mogelijkheid om de uitgangen af te schakelen

vereist een hardware voorziening, die niet in aIle PLC's in

voldoende mate aanwezig is.

14. In een PLC zijn de tijdfunctie en de NOT functie software

matig uit te voeren. De tijdbasis voor de tijdfunctie wordt

daartoe afgeleid van de klok van de processor, die een

voudig hardwarematig is te bewaken qua oscilleren.
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11.2 Richtlijnen voor het ontwerp van een nieuwe PLC.

Aan de hand van bovenstaande conclusies worden richtlijnen

gegeven voor het ontwerp van een nieuwe PLC.

ad 7:

De complexiteit van het beveiligingssysteem wordt bepaald

door de complexiteit van de installatie die beveiligd moet wor

den. Een beveiligingssysteem, dat aangepast is aan de taak en

economisch gezien het voordeligste is, is bij voorkeur modulair

opgebouwd. Hiermee wordt bereikt dat de betrouwbaarheid gunstig

beinvloed wordt omdat:

Het aantal componenten afgestemd is op de taak.

- De tijd voor de zelftest tot een minimum beperkt wordt.

Bij toepassing van een PLC is de testtijd sterk afhankelijk

van de hoeveelheid RAM-geheugen, dat in de PLC aanwezig is. De

hoeveelheid RAM-geheugen moet daarom tot een minimum beperkt

worden.

ad 9+10+14:

De PLC moet digitale in- en uitgangen hebben. Deze worden

groepsgewijs samengebracht op modules. De functies op de in

gangen worden door de processor uitgevoerd, onder besturing van

de software. De software moet de volgende functies kennen:

- AND

- OR

-Nm
- tijdsinterval

- tellers

De tijdfunctie wordt afgeleid van de klok van de processor.

De klok van de processor moet bewaakt worden door het circuit

dat separaat de uitgangen naar een gedefinieerde toestand kan

brengen. Voor een nauwkeurige tijdsinterval meting wordt de

klok afgeleid van een kristaloscillator.



-114-

ad 12:

De PLC moet een tweede mogelijkheid hebben om de uitgangen

naar een gedefinieerde toestand te brengen. Deze tweede moge

lijkheid is de 'watchdog'. Dit circuit moet aan het eind van

elke zelftest gecontroleerd en geactiveerd worden, indien in de

overige delen van de PLC geen defecten gevonden zijn.

ad 8+13:

In een PLC moeten extra circuits aangebracht worden voor:

- Simulatie van de ingangssignalen.

- Detectie van de uitgangssignalen.

- Constante uitgangswaarde voor een aantal uitgangen tijdens de

zelftest.

- Test van de 'watchdog'.

- Eventueel een hulpmiddel voor de test van het geheugen.

De eis die aan deze extra circuits gesteld moet worden is,

dat ze geen functionele defecten kunnen vertonen, die niet

tijdens de zelftest gedetecteerd worden.

ad 13:

In een PLC

zelftest. Deze

van de software

bel uitgevoerd

controleren.

moet extra software aangebracht worden voor de

software moet ook getest worden. Het gedeelte

dat de zelftest software controleert moet dub

worden, zodat beide delen elkaar wederzijds

Bovenstaande richtlijnen resulteren in het onderstaande

hardware schema van een PLC, die toepasbaar is in een beveili

gingssysteem.



-115-

-
Ingang~s-

I circuits watchdog 1
I + ~ }--4

simula- ~
.. ---_. -- - -- --I tie ......-r' \--I

I circuits watchdog 2
J

1
uitgangs-
circuits·
+ .

~ M detect.ie- I

CPU
i'r--' circuits I,

I

Voeding I----t ~ Geheug<en 1+ r.----t '--'spanning-
beuaking

~
'r--I Geheugen 2

-

Fig. 30. Blokschema van een PLC voor een beveiliging.

11.3 Extra voorzieningen.

In het onderzoek is de nadruk gelegd op de toepassing van

een enkele PLC in een beveiligingssysteem. De voorwaarde waar

aan voldaan moet zijn, is dat een defect binnen een bepaald

tijdsinterval gedetecteerd moet kunnen worden, de reactietijd

die de installatie vereist. Als de PLC in dit tijdsinterval

geen doorloop kan uitvoeren van het applicatieprogramma en een

zelftest uit kan voeren, dan moeten er extra voorzieningen ge

troffen worden. Deze voorzieningen kunnen een of meerdere van

de hieronder genoemde mogelijkheden zijn:
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a) De beveiliging verdelen over meerdere PLC's, die elk een

op zichzelf staand stuk uitvoeren. Indien deze opdeling

niet uitvoerbaar is, zal uitwisseling van gegevens nodig

zijn.

b) De beveiliging redundant uitvoeren in een 2 uit 1 of

2 uit 3 schakeling. Hierbij voeren de PLC's cyclisch

een zelftest uit, m.a.w. een PLC voert een zelftest uit

waarbij de overige PLC's het normale applicatieprogram

rna verwerken.

c) Extra hardware in de PLC, zodanig dat de zelftest frequentie

verlaagd kan worden voor enkele of aIle onderdelen van de

PLC. Hierbij kan gedacht worden aan een fout detecterende

en/of corrigerende schakeling voor het geheugen. Hiermee

worden dan een of meerdere fouten van het geheugen gedetec

teerd en/of gemaskeerd. Een tweede mogelijkheid is het

redundant uitvoeren van enkele onderdelen, b.v. de uit

gangen.
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veiligheidseisen te stellen aan
elektrische en elektronische
ketens vaar besturing en
beveiliging
J.W. VAN ALPHEN

----------- - ---------------------------- -----

In het volgende artikp.1 wo.-dp'11 ep.n ont
we.-p.-ichtlijn voor elektrische en elek
tronische veiligheidsketens en enige
toeliehting daarop gegeven.
Daarbij wordt een onde.-sc.heid ge
maakt tUSHn veiligheidsketens vom
toestellen. machines en installatiAS
met V8n1ehiflende geva.-enkansen.
Deze richtlijn wordt reeds aangehou·
den door de Elektrotechnische Dienst
van de A.-beidsinspectie en de NV Ke
mao
Opmerkingen en kritiek worden ge
v.-aagd.

AI in de jaren voor 1938 werden door de Elektrotechnische Dienst bij de Arbeidsinspectie eisen gesteld aan de
inrichting van elektrische hulpstroomketens voor hefwerktuigen en transportinstallaties. Deze eisen waren

'der andere omschreven in het Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1938. Aanleiding hiertoe zal ver
rnoedelijk geweest zijn de ervaring die men had opgedaan bij een personenlift. waarbij door het optreden van
isC'latiedefecten de stuurstroomketen op twee plaatsen in contact kwam met een geaard dee!. Het gevolg
daarvan was dat de aandrijfmotor van de lift vermoedelijk ongewild werd ingeschakeld en in beweging kwam
ten gevolge van een overbrugging van een bedieningscontact. Het een en ander staat omschreven in het
'Centraal Verslag over 1933' onder het hoofdstuk 'een dodelijk ongeval met een elektrische lift.' In het verslag
over 1938 werd dan aanbevolen om de hulpstroomschakelaars dubbelpolig uit te voeren, dan weI de hulp
stroomketen en aile erin opgenomen spoelen van 'elektromagnetische schake/aars' (contactors) aan een zij
de bewust op een geaard deel van de elektrische installatie aan te sluiten. Aardsluitingen in een hulpstroom
keten leiden bij een dergelijke schakeling niet meer tot overbrugging van hulpstroomschakelaars en het in
beweging komen of het niet meer kunnen stoppen van een van de aandrijfmotoren. Hoogstens zal een isola·
tiedefect tegen aardein de hulpstroomketen de contactoren laten afvallen en zo de r'notoren uitschakelen.

huidige voorschriften

In de later verschenen norln NEN 1010 'Veiligheidsvoor

schriften voor laagspanningsinstallaties' van oktober 1962

4art. 1071 werden dezelfde eisen gesteld aan hulpstroom·

ketens waarin het ontstaan van aardsluiting gevaar voor
~ ,::;tige ongevallen kan veroorzaken. Dergelijke hulp

stroomketens kunnen onder andere voorkomen in kneed

machines, centrifuges, rotatiepersen. Maalmachines, roer
11achines, kranen en IHten of toestellen waarin hoge sp<tn·

,ingwordt opgewekt. waarbij het onverwacht inschakelen

)1 niet meer kunnen uitschakelen fatale gevolgen kan heb

>en {zie figuur 11. De genoemde voorbeelden zouden we

nisschien nag kunnen aanvullen met installaties in de pro

:esindllstrie - _zoals bij de petrochemische industrie en de
eactortechniek . ware het niet dat juist door uitschakelillH

'an de hulpstroominstallatie bijvoorbeeld als gevofg WIll
en isolatiedefp.ct tegen de aarde. ook gevaren worden

ei-ntroduceercl. In dergeljke !I'~vallp.nkiln men niet volst.liln
let de maatrcgelen als OlTlsr.hnlvnn in art. 107 uit rle norm
lEN 1010.

,odeme technieken

rendien wordt bij de COllstrucllc fIn InstaUmie van hulp

Toomketens thans meer en meer georuik gemaakt van

loderne hesturingsmchnifJken. Elektronica. hydraulic:! en

pneumatica hebben reeds lang hierbij hun intrede gedaan.

Hoewel voor verschillende typen van onderdelen die in

dm:e technieken kunnen worden toegepast, al keurings

eisen zijn samengesteld (voor onderdelen voor elektroni

sche toepassingen opgesteld door lEe I bestaat er nog een
manco wat betreh bepalingen voor de constructie en instal·

latie van dit soort ketens ten behoeve van veiligheids
doeleinden voor burgerlijk gebrllik.

Aangezien gebleken is dat in de praktijk behoefte hestaat

aan dergelijke voorschriften. hecft de 'Elektrotedmisch
AdvisctJr bij de Arbeidsinspectie' lDirectoraat Gennraal

van de Arheid. Voorburg) de bedoeling voor Nederland een

aanvang te maken met de werkzaamhpden verbonden aan

het sal11enstellen van bindende bepalingen vom elek trische

P.1l nlfJktronische hulpstmomketclls voor veiligheirlsdop.l
flindml. III het navnlgfmdf' is gp.tracht cen railmwmk voor
TlIlkp.llfJpalinqHn vast t~ le~g,m.

verschil in gevarenkans

OOld"t nint emil aile toestcllnn, mad,irws en inslilllatlf's

c1elfll1dc hmw ci!;(Jn behooven If' word!'11 gosleld. is in

hoof~tlJk I nHIl sdmiding in drie kla';Sf>1l voorgesteld voor de

!Jf!VOlrf!llke'lOS hij toepassinU'~" W,);'lfIll riergelijke ketens
vf)orknmell_

Df! WWOlwllkans lal uitmailrd niet door elektrotachnici of
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1. Hulpstmomkettms lIolyens an. 107 van NEN 1010.
S - vtllliyheidscontact.

elektronica-deskundigen (alleenl kunnen worden bepaald,
maaf zal sorns in samenwerking tussen de deskundigen van
verschillende disciplines moeten worden vastgesteld.

position of the safety device so that if it fails, the protected
machine will be brought to the condition of safety' _ AI
spoedig bleek dat in de praktijk en bij de toenmalige stand
van de techniek, niet kon worden voldaan aan de hoge
eisen loals in bovengenoemde definitie werden weerge
ven. De term 'fail-safe' werd dan ook al spoedig ~gepast

voor aile soorten hulpstroomketens waarbij het aptreden
van een enkef defect werd gesignaleerd. Tijdens een pro
ject dat in samenwerking tussen de NV Heemaf-Afa-Auto
mation te Hattem, het Hoogfrequentlaboratorium van de
NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen IKemal te
Arnhem en de 8ektrotechnische Dienst van de Arbeids
inspectie (Directoraat-Generaal van de Arbeidl plaatsvond,
ward in de loop van 1976 en 1977 gepoogd een nader eisen
pakket behorend bij het begrip 'fail-safe' samen te stellen.
De firma Heemaf-Afo-Automation bracht namelijk sedert
een groot,aantal jaren een besturingssysteem op de markt
met het predicaat componenten-fail-safe (figuur 2a en bl.
Op ba~s van de daarin voorkomende componenten en
schakelingen werd nu, in de achter ons liggende tijd, door
de NV Kema een aantal beproevingen uitgevoerd, waarin
na uitvoerig overteg tussen de bovengenoemde drie initia
tiefnemers, werd bepaald tot hoever de eisen vOOr een fail
safe-schakeling kunnen worden gehaald.

II

L 2(N)_",--_N_...L.._

inventarisatie van mogelijkheden

In hoofdstuk II is een inventarisatie opgemaakt van beken
de mogelijkheden om de veilige werking van hulpstroomke
tens te verhogen en de eis.en die in genoemde gevallen
rnoeten worden gesteld. Daarbij zijn enkele aanwijzingen
en eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid genoemd,
teneinde de' betrouwbaarheid van veiligheidsketens te
verhogen. .
Hoewel een gericht onderzoek in Nederland naar de in de
praktijk voorkomende verschijnselen van netvervuiling niet
is afgesloten zijn ~och al enkele bepalingen voor ongevoe
ligheid voor storingssignalen opgenomen, waaraan ten
minste moet worden voldaan. Blijkens door het Hoogfre
quentlaboratorium van de NV Kema uitgevoerde metingen
kan worden verwacht, dat een groot aantal netvervuilings
pieken geen storende invloed zal hebben, indien aan deze
bepalingen wordt voldaan.
De eisen zoals tot nu toe aan conventionele hulpstroom
ketens werden gesteld - zoals het aan et!n zijde aarden van
de keten of het toepassen van dubbelpolige hulpstroom
schakelaars - zijn nu uitgebreid voor elektronische ketens
en worden voorlopig aangeduid met het predicaat 'single
fault -condition' .

'fail-safe' schakelingen

Verder werd een poging gedaan de eisen voar het begrip
fall safe nader te definieren.
Het begrip failure-to-safety of fail-safe kwam in de jaren 60
uit de Verenigde Staten naar Europa over en werd als voigt
amschreven: 'In principle, failure-to-safety implies the dis-

Hierbij werden niet aileen beproevingen uitgevoerd met be
trekking tot de veilige werking bij het optreden van
defecten, tevens werd de betrouwbaarheid met het oog op
mogelijk optredende trillingen, schokken, hoge graad van
vochtigheid, hoge en lage temperatuur en elektromagne
tische beinvloeding (onder andere door radar, bliksemin
slagI beproefd.
De volgende beproevingen werden daarvoor uitgevoerd
volgens IEC (lntemational 8ectrotechnical CommissionI
publikatie 68 'Basic Environmental Testing Procedures'.

IEC 68-2-1 test Ab: 16h bij een temperatuur van - 25 DC in
uitgeschakelde toestand, daarna ingeschakeld;
lEe 28-2-2 test Bd: 16h bij een temperatuur van + 55 °e,
16h bij een temperatuur van + 70 DC en 2h bij een tempe
ratuur van + 100 DC,

IEC 68-2·3 test Ca: 12h bij een temperatuur van + 40 °e
uitgeschakefd, 12h bij een temperatuur van + 40 °e, inge
schake/d, bij 88n relatieve vochtigheid van 95 %, daama
96h uitgeschakeld.
IEC 68-2-30 test Db: afwisselend 12 h bij een temperatuur
van 25 °C en 12 h bij een temperatuur van 55 DC en een
relatieve vochtigheid van 95 % gedurende 28 dagen.

Voorts werd de proef als omschreven onder 5, uit hoofd
stuk II van dit artikel, 'Eisen met betrekking tot ongevoe
ligheid voor stoorsignalen' sub a uitgevoerd met een span
ningsimpuls van 2500 V en werd de zoutnevelproef volgens
ASTM (American Society for Testing of Materialsl des
B117-64 gedurende 96h uitgevoerd. Hoewel een korte
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4ederlandse vertaling voor het woord 'fail·safe' tot nu toe
niet is gevonden. kan nu wei een goede Nederlandse defi
nitie worden gegeven. Deze moot dan als voigt luiden: ee"
elektrische keten is fail-safe, wanneer de veilige werking
ervan onder aile omstandigheden die normaferwijs kunllen
worden verwacht en ongeacht het aanta! defecten dar na
efkaar ofgefijktijdig kan optreden, niet verforen gaat.
Verwacht wordt dat bij toepassing van fail-safe-schakelin
gen in die gevallen waarin anders eontroJeschakeUngen of
vergaande redundantie zouden moeten worden toegepast,
een even veilige of veiliger installatie kan worden verkregen
tegen geringer kosten. Voorlopig zijn fail-safe-ketens aileen
in digitale technieken toepasbaar.

1. de bepaling van de gevarenkans bij machines en
instatlaties

Bij het opstellen van eisen met het oog op de veiligheid aan
elektrische en elektronische hulpstroomketens (of het nu
een schakeling in een beveifigingstoestel of in een bestu
ringsinstallatie betreftl, bestaat behoefte aan een onder
scheid tussen ketens die worden gebruikt in machines of
installaties met verschUlende gevarenkans, teneinde door
hetopstellen van adequate en economisch haalbare eisen,
het te verwaehten risieo tot een minimum te beperken.
In het volgende wordt hiertoe een onderscheid gemaakt
tussen machines en installaties met
I een normale gevarenkans;
II een verhoogde gevarenkans;
en III een zeer hoge geViJrenkans.

f normale gevarenkans

Aangenomen wordt dat een normale gevarenkans aanwe
zig is wanneer:
a. een ongeval pas kan ontstaan, nadat een beveiligingsin
richting door een defect buiten werking is geraakt, en bij de
nOrmaie gang van zaken bovendien een foutieve handeling
door de bedienende persoon is uitgevoerd; of
b. de beveiliging waarin het defect kan ontstaan, onder
dee( is van een machine of installatie. waarbij door een
groat aantal andere veiligheidsmaatregelen, de kans op het
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'aglsch" lunch"
doOf' tlel OPtclton
(m"l 'ot - t"t"n)
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2a. Schema van een 'faif-safe-schakeling',

2b. Pril1,plaat van een 'fall-safe-schakefing'.

Uiteraard zullen ook voor dit soort ketens nog installatie-
en moeten worden opgesteld.

Voor degenen die beroepshalve veel met beveiligingsap
paratuur met elektrische veiligheidsketens te maken heb
ben, is de hierna volgende opsomming vermoedelijk niet
vreemd; de genoemde methoden worden in principe al
vaak toegepast.

te stellen eisen

In voorkomende gevallen worden de bepalingen als vastge
egd in het hierna volgende hoofdstuk I1J door de Elektro
echnische Dienst van de Arbeidsinspectie als voorlopige
ichtlijn gehanteerd.
e gestelde bepalingen zijn in samenwerking met het
oogfrequent-Iaboratorium van de NV Kema opgesteld en

an men oak terug vinden in het tweede concept van het
eglement voor de keuring door de NV tot Keuring wm

lektrotechnische Materialen van eJektronische circuits in
. 1tellen ten behoeve van beveiligingsinrichtingcn en
esturingsinstallaties'·) .

aanspreken van de desbetreffende beveiligingsinrichting
zeer gering is.
Voorwaarden hierbij zijn voor het gestelde onder:
a. - Het weigeren van de beveiligingsinrichting moet ge
makkelijk en direct waarneembaar zijn en
- bij de normale manier van werken magen geen routine-

"I Zoals \lC7"'1:1f1, wordfln rtr' vnl{Jf,ndr. rir.hllijnllll nO{j als 'voo"opig' be·
schotlWd 4!n kllntu", nvet"'I4·li~ :-;.u~nJf~~tit~S Vt)(l, vPfbc~tc~fing wornen ge·
dc..-.n. I,.,lien II Ifml1fllijk(' SII'l!I~lic,,; llno, aanllllllinq 01 lophouwenrlel
kritiek hebt. worden IIW rfla,:lies gaarnp. in onlvangst genomen door de
heer J.W. van Alp""n, POSlhtls 69 If! Voorburg. Dergclijke opmerkingen
k"nnP.f' 110m brlan\j 7ijn vonr h.., 'Ian 1(' WI"W''' WP.fk ten behoeve van
definili"ve vNlfsr.hrilt,,,..
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handclinyen voorkonltm. w<tarbij men vcrtrouwt op de
goede wcrklllg van de lJevc.ligingsinrichting.

b. -Het wClg~wn van de bevciJigingsinrichting moet bij het
btibd\oH~lldcolltlerhoudsscherna binnen korte tijd worden

oJ.lgernt!fkI.

II. \/tfrll(Joydt1 ytllli:JrfmkiJlIs

Een vtl.hoogde gevanmkans is aGnwezig:
a. Wi:llllltwr het defect yeraken van een beveiligingsin-
richting niet tijdig kan worden olXJemerkt en bovendien
- de methode van werken met de beveiligde machine of
installatie een aantal routinehandelingen meebrengt, waar
door het niet werken van de beveiligingsinrichting vrijwel
zeke. tot een ongeval leidt;
b. - wanneer het defect geraken van een beveiligingsin
richting wei kan worden opgemerkt, maar
- bewust ingrijpen van de bedienende persoon noadzake
lijk is om eventueel gevaar te voorkomen.

III. zeer hoge gellarenkans

Een zeer hoge gevarenkans is aanwezig, wanneer:
- het falen van een beveiligingsimichttng niet aileen aanlei
ding kan geven tot een ongevat of tot materiele schade,
maar een ramp kan doen ontstaan en
- overigens dezelfde omstandigheden van toepassing zijn
als genoemd onder II.

toe/ichtitlg

Het bepaten van de gevarenkans bij een machine of instal
latia zal in vele gevallen niet eenvoudig zijn. Het vereist:
a. inzicht in de gevolgen van een eventueel te verwachten
ongeval en
b. kennts van de - volgens de laatste stand van de techniek
- maxirnaal door te voeren beveiliging.

In principe dient de gevarenkans te worden bepaald door
een werktuigbouwkundige, een chemicus, een bouwkun
dige, of bij grotere installaties (zoals bij de procesindustrie
kan voorkomen) in een samenwerkingsverband tussen een
aantal technici.
Oat het bepalen van de gevolgen van een defect of een fout
bij grote installaties niet eenvoudig is, blijkt uit het feit dat
hieraan bij de 'risico-analyse' grote aandacht wordt be
steed_ Zoals bekend, wordt bij de Technische Hogeschool
te Delft sedert enige jaren aandacht besteed aan deze we
tenschap, en is bij TNO te Delft een werkgroep 'Risico
analyse' begonnen die ztch tot taak stelt na te gaan of een
onderzoek naar de risico's van systemen kan worden uit
gevoerd 11 J.
BehaJve de mogelijke gevolgen van een gebeurtenis speelt
oak de kans op het optreden van een dergelijke gebeurtenis

, in de 'Risico-analyse' (het bepalen van de gevarenkansl een
-) belangrijke rol. Ook dit is vaak een ingewikketd probleem.

Daarbij speeJt dan uiteraard ook een rol of en in welke mate

pI 4:132119771"'. 10 544

3. Een groentesnijmachine met norma/e gellarenkans.

4. Metaa/pers met /ichtschermbelle/ligillg (/llet zichtbiJi:Jr)
en vtlrhoogde gevarenkans.

beveiligingen tegen fouten kunnen worden aangebracht en
hoe betrouwbaar deze beveiligingen zullen zijn. Voor nade
re beschouwingen over betrouwbaarheidsberekeningen zie
men ook (2). Voor het bepalen van de eisen die aan
elektrische en elektronische hulpstroomketens dienen te
worden gesteld, zijn in dit stuk vrij algemene grenzen
aangegeven die de keuze van de toe te passen elektrische
beveiligingsmiddelen moeten vereenvoudigen.
Om enig verschil te maken tussen de wetenschappelijke
toepassing van de risico-analyse en de praktische toepas
sing nodig voar de doeJeinden in de elektrotechniek, werd
hier niet het woard 'risico' maar het woord 'gevarenkans'
gekozen. Waar mogelijk wordt getracht door middel van de
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in hoofdstuk III genoemde p,isen aan de constructie en de
uitvoering van hlilpstroornketens de gevarenkans van de
gehele beveiligingsinstallatie terug te brengen tot een lage
re klasse. Hierna volgen enkele voorbeelden die een keuze
tussen de in dit stuk bedoelde gevarenkansen mogelijk
kunnen vergemakkelijken.

Bij een sill/machine wordt het weigeren van de beveili

gingsinrichting direct opgemerkt, doordat de messen in dat
geval blijven doorlopen wanneer de afschennkap wordt
geopend. Bovendien behoort het leegmaken bij stilstaande
machine te gebeuren. Een ongeval is dan aileen mogelijk
wanneer naast het opgemerkte defect van de beveiliging,
een bedieningsfotlt wordt gemaakt. Bij een snijmachine
mag daarom worden aangenomen dat een normaJe geva

renkans aanwezig is Izie figuur 3),
Een defect in de hulpstroomketens van een verkeersJicht

instal/atit! lOU ertoe kunnen leiden dat in aile vier richtingen
van een kruispunt de groene lichten gaan branden. In dat

geval moet worden aangenomen dat ten minste een ver

hoogde gevarenkans aanwezig is. Door het stellen van
eisen aan de uitvoering van de hulpstroomketens wordt nu
bereikt dat bi; een defect steeds 6f aile rode lichten brenden
6f aile gele lampen knipperen, iets wat de verkeersdeelne

mers kunnen zien.
Een overtreding van de verkeersregels levert dan pas een
ongeval of schade op. Hierdoor is bereikt dat een op deze
wijze 0 uitgvoerde verkeerslichtinstallatie in zijn geheel een
normale gevarellkans oplevert.

Een hydraulische pers waarmee 'inlegwerk' wordt uitge
voerd kan zijn voorzien van een lichtschermbeveiliging of
een 'tweehandenbedieningsinstaJlatie'. Een defect in de
beveiligingsinstallatie kan als gevolg van het onbeveiligd
doorwerken van de machine automatisch leiden tot licha
melijk letsel van de bedienende persoon (zie figuur 41.
rietzelfde geldt voor een defect in de beveiligingsinrichtin
gen van rrintgenapfJaratuur en hijskranen lIastmomentbe

veiliging).
Een defect in de hulpstroomketen voor besfuring van een
hijskraan kan weliswaar in een aantal gevaUen worden op
gemerkt, maar vergt van de kraanmachinist een snel en
bewust ingrijpen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.
Bij een bewegingssnelheid van de last van 1 m/min of
hoger is tijdig ingrijpen vaak niet meer mogelijk.
In aile bovengenoemde gevallen is een verhooqde !leva·

rellkilf1S aanwezig.
Bij een Mtinstallatie vnorpersonen moet worden gesproken

van een verhoogde gevamnkalls,

De vanginrichtlilg van een ciergelijke installatie is ciaarhij
een beveiliging die anrler meer voorkomt dat bij cen hrmlk
van de staalkabels of v;\n cie aancirijvende as. de kooi te
pletter vall.
Iverigens worden naast het 9anwezig lijn van ep.n vannin

.ichting, nog vele andere ei~en ailn een liftinst..llatip. gp.o

steld. Zo dient hijvoorbecld cie bmukbclal'itinq van cie

staalkabels waaraan de kooi is opgehallgen. het twaalf

voud te zijn van de totille belasling ncvarlmJ door Poe" kooi
en het malCimale aantal personcn eli'lt in de lift mag worden
toegelaten; bij het wegvallen vall de vocrlendp, spanning
moet de rem direct in werking treden, enz,.,

Ais gevolg hiervan komt het tegenwoordig vrijwel niet meer
voor dat de vanginrichting van een lift in werking moet
treden. Bovendien wordt verlangd dat de vanginrichting
gemakkelijk bereikbaar is voor inspectie en onderholld en
dient de gehele liftinstaflatie . indusief de vanginrichting
regelmatig tijdens de onderhoudsbeurten te worden ge
controleerd. In dit geval kan voor de veiligheidsketen van
de vanginrichting aileen, als onderdeel van een persollenlift
worden aangenomen dat een normale gevarellimns aallwe

ogis.
Voorbeelden van installaties waarbij een zeer hO!lp geva

rel/kans aanwezig is, zijn fJroces;l7stallaties in de (petrol
chemische industrie en reactoril/stallatie Izie figllur 5l.
Een ander voorbeekf van een deel van een installatie waarbij
veor de uitvoering van de elektrische of elektronische
ketens gerekend kan worden OJ) een lagere gevarenkans
dan de gehele installatie waarvan het deeluitmaakt, kan als
voigt worden omschreven. Bij een bepaalde procesinstalla
tie bestaat de mogelijkheid dat als gevolg van een defect en
het uit de hand lopen van het proces. een ramp ontstaat,
Oit kan onder meer voorkomen als gevolg van overschrij
ding van bepaalde waarden van temperat\lur en druk in cic
installatie. Om dit te voorkomen, zijn twee koelwaterpom·
pen geinstalleerd die ieder de koeling van de gehele
installatie kunnen verzorgen. Bij een defect van de in
werking zijnde pomp wordt onmiddel/ijk overgel'ichakeld op
de andere pomp.
Verder is een beveiligingsketen aanwezig am in het geval
dat beide pompen defect raken, de gehele installatie lIit te
schakelen. Bovendien wordt de goode werking van beide
pompen, met inbegrip van de beveiligingsketen hij ierlere
onderhoudscontrole nagegaan.
Zowel temperatuur als druk in de procesinstallatie worden
redundant bewaakt en bij overschrijding van een van doze,
ofbeide grenswaarden voigt automatisch veilige afsdlake·
ling van het gehele proces.
Hoewel in deze situatie kan worden aangenonum dat hij rlf!

procesinstallatie als qehnel cell zeN ho!/f.' rwvarPlllwlIS

aanwezig is, mag voor de hlllp~lroornketens vour de hevei
liging van de beida koelwalerpompflll mm normalc !1P.V,1

mnka","; golden. Illlmcr~ cie ko('lw<lterpompen rliel1flll als
beveiliging tegen In hOHe IP.lTlpNi'ltullr en rlruk van mm
installatie, waarbij C(m ~fOOt "OIl1tal vf!ilinheicismaatregr.lfln
de kans op het aansprekf!1l viln cie hf!vf!ili~in!Jf>keten van Of!

beic1e koelwillerpolllpen mil .f(!PI f1millg il'i; bOVfmrliAIl
worrlt P.en dp.feet van cip. hp.vf!ilinin~sketen van cie pOrnpAI1
hij het hijhp.horende onoP.rhollo~~c;hema hinnen karte tijrl
opgemcrkl.

(wordr VI" VI ,11}ftl
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veiligheidseisen te stellen aan
elektrische en elektronische
ketens voor besturing en
beveiliging
2* (slot)
.l.W. VAN ALPHEN
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2. verhoging van de betrouwbaarheid van elektrische
en elektronische veiligheidsketens

Dc bctrouwhaarhcid vall een veiligheidsketen kan worden
verhoogd door.
1. De toepa$lny v<Jn uetrouwbare onderdelen.
Onderdelen kunnen aan bepaalde eisen van betrouw
baarheid voldoen, wanneer uit een keuring van een erkend
keuringsinstituut blijkt dat ze aan eraan te stellen eisen vol
doen (bijvoorbeeld CECC'·I-specificatiesl.
In het al~Jellleenzal een door de fabrikant opgegeven lange
gf:lIliddelde storingsvrije bedrijfsduur (MTBF) een aandui·
ding kunnen zijn voor de betrouwbaarheid van een onder
dee/.

2. KeULe van de onderdelen aan de hand van de meest
onyunstiye belastings-, temperatuur. en tolerantieparame
ters ('worst case· conditions'1.
3. Lage uelasting van de onderdelen.
Afhankelijk van het fahrikaat en type en de te verwachten
beltouwbaarheid dient de belasting van de onderdelen
vaak ruim beneden de door de fabrikant opgegeven nomi·
nate waarde te worden gehouden. Wanneer ca. 66% van
het toegestane wordt aangehouden, worden de levensduur
en daardoor de betfOuwbaarheid aanzienlijk verbeterd.
4. Eisen te stellen met betrekking tot de klimatologische
omstandiyheden.
De eisen lIIet beltekking tot de klimatologil>che omstandig
heden Wiwraan de apparatuur of de-installatie moet kunnen
voldoen, dienen per geval door gebruiker, Kema en Ar
tlt:ldsinspeGtie onderling te worden vastgesteld. De vei
liyllt:idsketens wilen te allen tijde good functioneren bij een
omyevingstemperatuur buiten de aangebrachte omkastin
gen varierend tussen - 20 DC en + 60 DC.
De nauwkeurigheid van de installatie als functie van de
temperatuur moet per yeval worden gespecificeerd.
5. Eisen rnet betrekking tot ongevoeligheid voor stoorsig
nalen.

" \)(.~,I 1. "" 1,1 i"lt:ktlOlu..llruekit:lI:kIIOIlK:a 32119711. Ilr. 10.
• OJ etc\. CUllul",; E:lecIIIJIIIt; COIllf101lellts COIIHlltlllltt.

Ook de eisen met betrekking tot ongevoeligheid voor
stoorsignalen dienen per geval door gebruiker, Kema en
Arbeidsinspectie onderling te worden vastgesteld. Voor
veiligheidsinstallaties en toestellen die kunnen worden
aangesloten op het openbare elektriciteitsnet geldt dat
stoorsignalen als hieronder zijn aangegeven, de veilige
werking niet mogen bei'nvloeden:

a. Stoorspanningsimpulsen;

Spanningsimputsen gesuperponeerd op de netspanning
van 1000 V amplitude, impulsbreedte 50 iAS (gemeten op
50 % van de topwaarde van de spanningsimpulsl, 0,2 tot
0,5 iAS stijgtijd.
Spanningsimpulsen tussen net en aarde 500 V amplitude,
impulsbreedte 100 ns (gemeten op 50 % van de topwaar
de van de spanningsimpulsl, 10 ns stijgtijd, 10 Hz impuls
herhalingsfrequentie.
Spanningsimpulsen tussen ingangen. respectievelijk uit
gangen en aarde (common model van 500 V amplitude,
impulsbreedte 200 ns (gemeten op 50 % van de topwaar
de van de spanningslmpulsl, 10 Hz impulsherhalingsfre
quentie, 10 iAS stijgtijd.
b. Magnet/~chewisselvelden

sterkte 400 A.fl/m, frequentie 50 Hz.
c. EJektromagnetische velden

sterkte 1V1m, frequentie 100 kHz tot 500 MHz.
Het hierboven onder b en c gestelde is bovendien van toe
passing op installaties en verplaatsbare machines met
eigen stroombron.

6. Het gedwongen regelmatig gebruik van een testschake
ling pf toepassing van een controleschakeling.
Met behulp van een testschakeling wordt de veiligheids
keten op goede werking gete51.
De testschakeling moet zo zijn uitgevoerd dat een nader te
definieren defect (zie hiervoor onder 81 dat tijdens de test in
de veiligheidsketen dan wei in de testschakeling zelf aan
wezig is, leidt tot uitschakeling van de beveiligde machine
of in51allatie, of tijdig wordt gesignaleerd.
Bij machines of installaties met een verhoogde gevaren
kans kan men gebruik maken van een met de hand
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bediende testschakeling die zo op de hulpstroomketen van
de te beveiligen machine of installatie is aangesloten dat:
- na iedere bedrijfsstilstand de test moet worden uitge
voerd voordat de machine of installatie weer in gebruik kan
worden genomen;
- een defect leidt tot het niet in bedrijf kunnen nernen van
de machine of installatie.
Voorts dient het in bedrijf nemen normaal ten minste
eenmaal per etmaal te geschieden.
Bij een automatisch werkende testschakeling mag een
defect worden gesignaleerd zolang dit defect niet kan
leiden tot een gevaarlijke toestand (zoals kan voorkomen bij
toepassing van redundantie, zie onder 7). Zodra echter het
aanwezige defect of de eventueel aanwezige defecten
kunnen leiden tot een gevaarlijke toestand wanneer een
volgenddefect zou optreden, moet automatisch de machi-

e of installatie (op veilige wijze) worden uitgeschakeld. De
automatische testcyclus dient ten minste eenmaal per uur
te worden herhaald.
Aan een controleschakeling moeten dezelfde eisen worden
gesteld als aan een testschakeling. Ook hierbij moet de
controle van zowel het operien als sluiten van de in de scha
keling opgenomen veiligheidsketen door voldoende fra
quente werking mogelijk zijn.
7. Toepassing van verscheidene soortgelijke schakelingen
rredundantie') die in een testketen of een controlescha
keling zijn opgenomen. Hierbij wordt een aantal onderdelen
in serie geplaatst (bijvoorbeeld een aantal weerstanden,
uitschakelende contacten enz.) of parallel geschakeld,
(weerstanden, relaisspoelen, een aantal meetketens en
dergelijke), dan weI een combinatie van serie- en parallel
schakelingen gemaakt.
Parallelgeschakelde relais of meetketens met digitale of
analoge uitgang dienen steeds:

op hun goede werking te worden getest, of
- elkaar op de goede werking te controleren (zie onder 6).

8. De keten zo in te richten dat een enkel defect geen
aanleiding kan zijn tot het ontstaan van een gevaarlijke
situatie rsingle fault condition').
Op basis van de toepassing en van de omstandigheden
worden die defecten in de beschouwing opgenomen die in
de praktijk het meest voorkomen. Men behoeft slechts
rekening te houden met een defect en eventueel met de
defecten die het gevolg kunnen ziin van dit eerste defect na
het ontstaan waarvan de veilige werking behouden moet
blijven; zou een tweede defect aanleiding kunnen zijn tot
een gevaarlijke situatie, dan moet een uitschakelcomman
do volgen.

Defecten waarmee men in een dergelijke schakeling in het
algemeen rekening moet houden, zijn:

aderbreuk in of het losraken van een kabel die de
--verbinding vormt tussen de afzonderlijke, in kasten aange

brachte eenheden van een installatie;

- onderbreking of daling'van (een valli til' '1fI1~lhllqS!;P;j1l

ning(enl opelk willekeurig rnOlnenl;
- aardsluiting of onderbreking in <if.! keten:
- het niet sluiten of openen van Hen rlll..i~conlacl of van
een contact van een coniactor;
- het niet sluiten of openen van een hlllpslroomschakr~la;),

(zoalseen eindschakelaar. handbedicndf! gchakl~laarcnl. I;
- onderbreking of kortsluiting in een si!JnaH1never (zoals
een potentiometer, een rekstrookbrug of pen induClif!qe
veri;
- onderbreking van de aansluitingen van of kortsluiting in
een halfgeleidercomponent (zoals een transiSlor, cen (hode
en een 'opto-coupler') of een condensator;
- kortsluiting van of onderbreking in een weerSland;
• een defect waardoor de uitgang van een ge'lnh~greerde

schakeling een positieve of een ncgatieve potcntiaal geeft:
zijn meer soortgelijke schakelingen op een half{Jeleider·
basisplaat aangebracht, dan moet men er rekening mee
houden dat aile schakelingen tegelijkertijd hetzelfde defect
vertonen.
Niet in de foutbeschouwing behoeven te worden opgeno
men:
• kortsluiting tussen de aders van een kabcl of leidin~,

indien de constructie van de kabel of leiding voidoct aan de
eisen gesteld in de desbetreffende Nederlandse of gehar
moniseerde Europese normen en de nominale spanning
van de hulpstroomketen die van de kabel of h~iding niet te
bovengaat;
• het niet openen van een relaiscontact;
indien het relais voldoet aan de eisen gesteld in de n(lrm
NEN 10 337 'Stuurstroomschakelaars' de delell 1 rm 2, en
een deugdelijke bescherming tegen invloec1en uil I If! om'l(!
ving is aangebracht;
- het niet openen van een contact van f!en cont<lelor,
iodien de belasting van het contact niet ~rolm is dan 2~(1"

van de nominaIe belasting ervan;

- het niet openen van een mechanisch !/P.llwol'\!f'1l IlJle

nende hulpstroomschakelaar, indien bij de illsl;lllill,p Vim

het contact is rekening gehouden met de door rtl' f,lh,j"anl
opgegeven waarden van de elektrische b(!V(!iliqll'!I. IIOlni
nale belasting. instaJlatiewijze. bedieninqssnelheid en

-hoek enz.;
- 'overbrugging van cen hulpstroornschnkd;wr doOl (c(!n)
isolatiedefect(en) (maar wei als gevolg van (!(!n ;J;Jr<lsluitinn
of door vocht, waarvoor pen waterdiGh!l~ hf!lll/irinfi vaak

een redelijke oplossing hiedt); ,
- onderbreking van of onderlinge slllilin!1 lIlSS(!lI con!acl
banen van gedrukte hedrading, indicn de !ll~druk!p. hmlra
ding voldoet aan de van toepassing zijnde eisen ;lIs gm;tcld
in norm NEN 10 065 'Veili~hcidsf!iscn vom el.~klronisd'l~

en aanverwante apparatuur voor aansluiting op cen net,
voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik';
- kortsluiting ineen 'opto-coupler", indien de kruip en
luchtwegen tllssen de aansluitdraden voldoende {leacht
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3615 'Beschermingstransformatoren' voor een secundaire
spanning van ten hoogste 500 V;

• overslag tussen de delen van relais en contactors die op
de veiligheidsketen zijn aangesloten en de overige delen,
onder voorwaarde dat aanvullende maatregelen zijn geno
men om overslag te voorkomen.
Op de fail-safe-ketens a3ngesloten schakelingen die niet
aan de bovenstaande eisen vo/doen . zoafs die noodzakelijk

voor aanwijzende meters, en dergelijke - mogen geen in
vloed kunnen uitoefenen op de fail-safe-ketens. De beveifi
ging van de elektrische onderdelen tegen de schadelijke ge
volgen veroorzaakt door de omstandigheden in de omge
ving, moet worden uitgevoerd door voorzieningen aan de
onderdelen of een samenstel van onderdelen zelf. Hiertoe

dienen de onderdelen afzonderlijk of gezamenlijk in ge
schikt kunststofmateriaal te worden ingegoten, geimpreg
'eerd of worden bespoten met een speciale laksoort_
,0. Door het personeel ta bedienen hendels, drukknoppen
enz., alsmede noodschakelaars en andere organan voor het
geven van een uitschakelcommando zo in de keten(s) op te
'nemen dat verkeerde bediening of uitschakeling is uitgeslo
ten.
Hiertoe dienen vergren<.elingen en 'geheugenschakelin
gen' in de keten te zijn opgenomen, waardoor het inscha
kelen van een machine, toestel of installatie aileen onder
vastgelegde voorwaarden mogelijk is en I of het tot stilstand
brengen van een machine of toestel en het aflopen van een
proces op veilige wijze gebeurt.

roelichring ell voorbeelden

Zie hiervoor ook 131-
Bij een aanta! machines kan men onderscheid maken tus

sen hulpstroomketens voor besturing (besturingsketens en
beveiliging (veiligheidsketensl.
_ zijn machines waarin vrijwel aileen besturingsketens

voorkomen_ Wanneer dit gevaarlijke machines zijn, is de
beveiliging tegen gevaren geheel afhankelijk van de bedie
nende persoon en van de goede werking van de hulp

stroomketens. Als voorbeeld kan een elektrische trein
worden genoemd. Hierbij is de besturingsketen tevens vei
ligheidsketen. De besturing moet namelijk nauwgezet het
gegeven bevel ter beveiliging lbijvoorbeeld remmen of ver
tragen, stoppen enz.) volgen. Bij andere machines is een
deel van de beveiliging overgenomen door een afzonder

lijke hulpstroomketen. Bij een hijskraan bijvoorbeeld is de
veitige werking afhankelijk van:

I a. de kraandrijver en de do~r hem bediende bestlJringske
ten, en

Ib. de veiligheidsketen met de erin opgenomen begren
,zingsschakelaars lzoals eindschakelaars, lastmomentbe-.
Iveiliging enz,) die dekraan automatisch tot staanstand
.....oeten brengen bij het overschrijden van een maximale
,••aarde van hijshoogte, af te leggen rijweg of toegestane
last.

Voorts zijn hij enkele gevaarlijke rnachines riA veihgheids
contacten in de besturingsketen opgenonlefl. loals het ~Ie

val kan zijn bij stansell en persan.
ad 1. Onder de betrouwbaarheid (R ~ reliability 7 Zuver.
lassigkeitl van een onderdeel verstaat men de mate van ge·
schiktheid of de waarschijnlijkheid om bepoolde opdrach·

ten onder bepaalde hedrijfsomstandigheden en qef'.lurande

een bepaalde tijd of een bepaald aantal malen functioneren.
te vervullen. Om de betrouwbaarheid fe kllnnen be

bepalen. worden in verschillende beproevingseisen, onder
meer militaire specificaties, lEe en VDE,levensdllurbeproe·
vingen voorgeschreven, waaruit met een hoge mate van
waarschijnlijkheid de levensduur van een bepaald type en
fabrikaat van een onderdeel kan worden bepaald. Uit lang
durige pr08ven aan een groot aantal onderdelen wordt de
betrouwbaarheid van een onderdeel op een bepaalde tijd

N
IR,) bepaald. Hierbij is R, ~ -~

N
waarin N, voorstelt het percentagt1 onderdelen dat op een
bepaalde tijd t nog binnen bepaalde grenzen goed functio
neert en N het aantal onderdelen waarmee de proeven wer
den begonnen. De betrouwbaarheid van een ollderdefll is
ongeveer gelijk aan de levensduur ervan.
Uit dit getal kan het waarschijnlijke aantal bedrijfsuren

tussen storingen bij een groot aantal componerlten in een
aantal gelijksoortige toestellen - de gemirl(ip.lrle bedrijfs
duur, mean-time-between·failllres of MTBF worden be·

paale. Een lange MTBF kan dus een aanduiding ziin voor
een hoge betrouwbaarheid (ofwel het beschikhaar zijnl van
een t08stel of onderdeel.
ad 2. Bij de kellze van de onderdelen aan de hanrl van rle
meest ongullstige belastings-, temperatllur en tolerantie
parameters wordt ervan uitgegaan dat de onder-delen aile
onder de gelijktijdig optredende, meest ongllnstige om
standigheden worden toegepast. wat uiteraard in de rrak
tijk vrijwel niet zal voorkomen. Onder dele omstandighe

den moet de keten nog met een goede betro\lwhaarheid
kunnen werken.
ad 5. Het onderzoek naar stoor5panningsimpufsfln als ge
volg van logenaamde netvervuiling is nOll gaande _Wei zi;n
door het hoogfrequentlaboratorium van de NV tot Keu
ring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem (KEMA)

al een aantal metingen op dit gebied verricht. Waarl/il is ge
bleken dat men in ieder geval rekenin\l moet !louden met
stoorspanningsimp\ll5en als qenoernri onrl(~r ;1 voor ketens

die worden aangesloten op het opnnlJilrp dpklrrcilt~itsnet

(zie figllmn 6 en 71.

ad. 6. Hierin wordt onderscheid gemaakl t\lssen een test
keten en een controleschakeling. Onder een testketen
wordt verstaan een keten waarin bnw\lst mm de hand he
diend of alltomatisch . de gop-de wp,rking van rle veilig

heidsketen wordt getest. bijvoorheeld door het geven van
een signaal of een aantal signalen, gedurende de rijd dar de

vei/igheidsketen niet in werking is.
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6. En/l yUIJ/;!fdtor ViJIJ WstillJpulstm zoo/s door NV Kema ill

yt:lJflliA (low Iii. RUlJ<i1.

7. Eell testimpuls filet 11t:1I amplitudt:: ViJil !JOO V, /lNpuls

breedte vall 200 flS, tm eefl stiigtlj'<i kluillt:f <iall 10 s

Bil eer I mel de hand IJediende testketen wordt meestal door
middel van een testknop een potentiaal op de veiligheids
keten gebracht. waardoor het uitschakelrelais van de keten
tot afvallen wordt gebracht.
Als <H.torndtische testschakeling wordt in vele gevaUen een
ahtJstsysteern toegepast, waarbij met regelmatige tussen
POiHI1 door het aanleggen van een potentiaal. het uitscha
kelrelais van de veiligheidsketen tot uitschakeling wordt ge
brach!. Deze methode wordt vaak toegepast bij een keuze
schakeling, ten minste bestaande uit een 'twee-uit-drie
schakeling' (.lie onder ad 71. waarbij ieder van de parallel

geschakelde veiligheidsketens afzonderlijk kan worden be
proefd en tot U1tschakeling wordt gebracht, zander de ge
hele beveihgde installatie uit te schakelen en daardoor de

- betrouwbaarheid van de keten te verminderen.
HerhtJling van de testcyclus am het uur is in het algemeen
voldwnde. Om praktische redenen zaJ echter meestal een
herhalingsfrequentie van een seconde of onderdelen van
cen seconde worden toegepast. Belangrijk is dat door mid
del van de automatische test, uitschakeling van de beveilig
de machine of installatie plaatsvindt voordat een defect een
geviiarlijke toestand kan veroorzaken. Bij een enkelvoudige
veiliyheidsketen dient dan oak, wanneer een defect wordt
getest, direct te worden uitgeschakeld. Bestaat de keten
echter uit een drie-uit-vijf-schakeling, dan zullen het eerste
en het tweede defect in twee van de ketens niet direct tot
enig gevaar leiden. Deze defecten mogen dan oak worden
gesignaleerd.
Een defect dat ertoe kan leiden dat de derde keten niet kan
worden uitgeschakeld. kan een gevaarlijke toestand tot ge
voly hebben, als oak een fout in de beveiligde installatie zou

; optreden.
- Hct derde detect moet dus tot uitschakeling van de gehele

"lst<tlt..tiH h~c1HIl. Oveflgens zal echler tijd genoeg aanwezig

8. Beveiliyil/Y tl1yell kal/tell1l/ bti l1Iobiele luisklildl/ (last

momentbeyrellLer).

,~ \

~,
\

_'"
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II()4Iwei de bedrijfSLekerhu.rl vall dil suort schakelingen . en
dddlllll:e de veilight::id stcrk wurdt verhoogd, IS hel IlIO

!JI!Jilk dar oon aantal t1tlftlClen oplreedt w<lardoor hel niet
met:' kunllen uitschaktllen van een of meer van de parallel
yUl>chakeJde ketens het gevolg is. Omdal dtlrgelijk redun
d'.IfIlieveflies een verlaging van de veiligheid tOI gevolg
lIedl, Illoeten deze defecten lJinnen een redelijk korte tijd
wortlcn opgespoord en verholpen. Teneinde voor veilig
Iwidsketens niet gehool afh<lnkelijk te zijn van rtlgelrnatige
controle door het onderhoudspersoneel, dient men de
kt:lens levens in een testketen of controleschakeling op te
ncmen.
ad 8. Eisen genoemd onder 8 worden al sedert lange tijd
gt:steld aan conventionele hulpstroomketens van aile ge
vaarlijke machines, zoals hijswerktuigen, centrifuges, rota
tiepersen, maalrnachines, en voor hoogspanningsinstalla
ties. Bijdergelijke hulpstroomketens kan men volstaan met
dubbelpolige uitschakeling van de veiligheidscontacten of
met het aarden van de keten, waarbij aile spoelen van de in
de keten opgenornen relais of magneetschakelaars op de
geaarde leiding moeten zijn aangesloten (zie art. 107 van de
norm NEN 1010 'Veiligheidsvoorschriften voor laagspan
ningsinstaJlaties').

Onder punt 8 is een uitbreiding van het aantal eisen voor
elek tronische hulpstroomketens vermeld.
ad 9. In veel gevallen zal het niet mogelijk zijn een hulp-

zijn de.lt litH Irl tx.....llllt lilude delel voondultmd comrolecrt
Bekende vuorheddtm van passievt: redundantJe zijn het
nllod$"olllll.1!1YW~1<1iJ1ell .Jll tWl:edll koelwalt::IIJOlllp. die
iIlHt..'l>(;lloIkdd wordt Wdlllltmr dt:: l.'tll~w IJO/llfJ ddl~t:t ra'lkt.
HelIU\:I.)(I~t::Ilvall pd~sicvtlredundanllc is VOOI vcilttlheids
kUIl.lll~ ill Illad'/I'eli en IIlslallalies /litH vtlrhooyde of Zt..~.

nrllie ycvmenkans nitll aan Ie lmvdtln, ollllial t.'C1I twen·
tllt!!!1 dctet.:I in fie bewakingsketen onyt::llIerk I kiln optrooen
till tie rustl.vtrtieltln duor lanyduriy builell Hebruik lijn in
kWdlileil achltllUll kunlltm ULlan.
De fllet::st V()()lkOOltlnde vorm van uctieve Hldundantie is
die wi;larbil t:t::n auntal keuze:;.c/,ake/Illgen wordl toegcpast,
LOals een 'een uit-twee-schakeling', ~n 'twee-uit-drie
schakding' of een 'drie-uit-vijf-schaktlling', zie figuur 12.
Bij een 'eimuit tWt:t!·scllakeliny' worden twee identieke
schakellngcn of ondtlrdelen (zoals relais magneetschake
laars, eindschakelaars en dergelijktll parallel in een bestu
ringskettln opgenolllen. De uitschakelcontacten van beide
schakelinyen of onderdelen zijn in serie geschakeld.
De InstLIllatie of machine wordt uitgeschakeld, wanneer ten

_.__.._~..._-===-----q:J-iI
L_·~~_-_I
11. Passieve redundafltie door verdubbeling van onderde
/ell of toestellen en omschakeling door testschakeling.

13. 'Fail-safe-keten' met anti-valentiebewaking.

12. Keuzeschakeling bestaande uit parallel geschakelde
upnemer- en versterkerketens en in parallel- en in serie ge
schake/de relaiscontacten l2-uit-3-schakelli1gl.

~ Rl
~-----CD

~ R2
~-----cz:J

I
Il0-{B----rn

minsttl een van de schakelingen of onderdelen hiertoe
het commando geeft. Bij deze schakeling wordt de kans op
het niet werken van het samenstel van schakelingen of on
dtlrdehm gertnger, maar dtl kans op een storing ten gevolge
van een defect wordt met een factor 2 verhoogd.
Een 'twee-uit-drie-schakeling' bestaat uit drie identieke
schakelingen of onderdelen (wals relais, magneetschake
laars, eindschakelaarsl die parallel in een kelen zijn opgeno
men. De instaJlatie of machine wordt uitgeschakeld, wan
nt~er ten miosle Iwee van de drie schakelingen of onderde
len hiertoe het commando geven. Wordt slechts door een
van de schakelingen of onderdelen een uitschakelcom
mando gegeven, dan is dit meestal het gevolg van een de
fect.
Bij een drie-uit-vijf-schakeling wordt op soortgelijke wijze
als een twee-uit-drie-schakeling vijf ketens parallel in E:\en
besturingsketen opgenomen, en voigt uitschakeling wan
neer len millstedrieschakelingen of onderdelen mertoe het
commando geven. De twee Iaatstgenoemde keuze~hake-

) linger, wurden meestal toegepast bij grote procesinstalla
ties, Zoals ill de petrochemische industrie of in de reactor
techniek.
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stroomketen geheel te Iaten voldoen aan de aisen van 'fail
safe-ketens' . In dat geval kan een goede oplossing worden
gevonden door een combinatie van 'fail-safe-keten' met
redundante ketens Izie 001< hOofdstuk3). Wanneer op een
fail-safe-keten bijvoorbeeld een hulpcontact wordt aange-
slaten, dient men rekening te houden met overbrugging
van het contact door vocht, kortsluiting en dergelijke. Door
nu een hulpcontact in een anti-valentieschakeling aan te
s1uiten op een 'fail-safe-keten', kan in bepaalde gaval/en
aan de eisen met betrekking tot de veilige werking worden
voldaan Ifiguur 13).
De toepassing van ketens ingericht volgens het 'fail-safe
principe' is - evena's bij ketens die voldoen aan de eisen
volgens de 'single-fault-conditions' - aIleen bevredigend,
wanneer de gebezigde onderdelen en toestellen een hoge
betrouwbaarheid hebben. Behalve de genoemde eisen

tabell.
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voor de inrichting van de ketens zullen nag applicatie- en
installatie-eisen voor 'fail-safe-ketens' moeten worden ge
noemd.
Ad 10. Niet afleen het niet tijdig in bedri;f nemen van Ige
deelten van) bepaatde Ibijvoorbeeld chemischel instaflaties
kan gevaarlijke situaties scheppen, maar ook bij het uit
schakelen kunnen foutan worden gemaakt. In de.gelijke
gevallen dient zo veel mogelijk een vergrendeling van de
gevaar veroorzakende schakelingen in de hulpstroomke
tens te worden opgenomen.
Zutke vergrendelingen zijn noodzakelijk in de petro
chemische industrie. de reactortechniek en bij een aantal
sterkstroomketens veor hage en lage spanning enz.
Een zogenaamde tweehandenbeveiliging is een voorbeeld
van de toepassing van zo'n vergrendeling Ifiguur 14),
Door een dergeJijke voorziening is het niet mogelijk de

~-------r-----------r--------"'T""-------------.,-----
onderdelen beproeving 500rt schakeling
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pers in werking te stellen, zoJang niet beide handen van de
bedienende persoon zich buiten de gevaarlijke zone van de
pers bevinden.

riteratuur
1. drs. A. Leutscher: Risicoanalyse'. TNO-projeet 73-5/6.
2. ir. G.H. Oop: 'Betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid
van technische systemen'. De Veiligheid 53 nr. 1, 2 en 3•.
3. dipl.-ing. W. Hofmann: 'Zuverlassigkeit von Mesz-,
Steuer-, Regel- und Sicherheitssystemen'. Verlag Karl
Thiemig, Munchen.

. lwevende hulpstroomketens en
- mechanisch gedwongen verbrekende contacten.
Ketens voor toepassingen met een verhoogde gevaren
kaf/s.
Hierbij gelden steeds de volgende eisen: "
1. Gebruik van betrouwbare onderdelen.
2. Keuze van de onderdelen aan de hand van de meest on
gunstige belastings·, temperatuur- en tolerantieparameters
('worst-ease-conditions') .
3. Lage belasting van de onderdelen.
4. Eisen met betrekking tot de klimatologische omstandig
heden.
5. Eisen met betrekking tot ongevoeligheid voor stoorsig
nalen.
Verder dient men een keuze te doan uit de volgende mo
gelijkheden:
6. Het gedwongen regelmatig gebruik van een testschake
ling; of
1. Toepassing van verscheidene soortgelijke schakelingen
(redundantie) die in een testketen of een controleschake
ling zijn opgenomen, dan weI
8. De keten zo in te richten dat het ontstaan van een enkel
defect geen aanleiding kan zijn tot het ontstaan van een ge
vaarlijke situatie ('single-fault-condition').
Ook kan eventueel de keten worden ingericht volgens het
'fail-safe'-principe (9).
Bovendien moeten in een aantal gevallen de bedieningsor
ganen en organen voor het geven van een uitschakelcom
mando zo in de ketens zijn opgenomen dat verkeerde be
diening of uitschakeling is uitgesloten (101.
Ketens voor toepassingen met zeer hoge gevarenkans.
Oak hierbij zijn steeds de betrouwbaarheidseisen met be
trekking tot de bedrijfszekerheid als genoemd onder 1t/m 5
in hoofdstuk 2 van toepassing.
-10. Bedieningsorganen en organen voor het geven van
een uitschakel-commando moeten zo in de ketel zijn opge
nomen, dat verkeerde bediening of uitschakeling is uitge
sloten.
Verder moet een van de volgende mogelijkheden worden
gekozen:
1.-6. Het gedwongen regelmatig gebruik van een testscha
keling, en
-8. De keten zo in te richten dat hat ontstaan van een enkel
defect geen aanleiding kan zijn tot het ontstaan van een ge
vaarlijke situatie ('single-fault-condition'); of
2.-9. De.keten in te richten volgens het 'fail-safe'-principe.
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-' ketens voor toepassingen met een normale gevarenkans

Eisen te stellen aan veiJigheidsketens voor toepassingen
met een normale gevarenkans zijn eenvoudig. Om het
aantal malen dat een toestel, machine of installatie door
een defect in de veiligheidsketen onbeveiligd werkt, zo ge
ring mogelijk te doen zijn, dienen echter weI bepalingen
voor de betrouwbaarheid met betrekking tot de bedrijfsze
kerheid te worden gesteld.
De volgende eisen als genoemd in hoofdstuk 2 zijn van
toepassing:

1. Gebruik van betrouwbare onderdelen.
2. Keuze van de onderdelen aan de hand van de meest
ongunstige belastings-, temperatuur- en tolerantieparame
ters ('worst-ease-conditions').
3. Lage belasting van de onderdelen.
5. Eisen met betrekking tot ongevoeligheid voor stoorsig
nalen.

.J De bedrijfszekerheid kan ook worden verhoogd door het
toepassen van

14. Schema van een 'twee-handen-bedieningsinstallatie'.
A B ell C zJjn contactors.
D, en D2 zijn relais waarvan werking wardt gecontroleerd.
K, en K2 zijn bedieningsknoppen.
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