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Samenvatting

Het thermische productiepark voor de opwekking van elektriciteit in Nederland bereikt voor een
groot gedeelte het einde van de vooraf gestelde levensduur van 25 jaar. Binnen vier jaar
bedraagt het hier 50% van het in Nederland opgestelde productievermogen. Aangezien
vervanging van dit vermogen door nieuwbouwprojecten in de komende jaren niet waarschijnlijk
is, zullen de bestaande productie-eenheden langer moeten opereren dan vooraf is vastgesteld.
De productiebedrijven hebben daarbij als wens dat de exploitatiekosten en het risico op
ongeplande uitval op gelijk niveau blijven. Om dit te kunnen realiseren is het veelal noodzakelijk
om te investeren in de technische installatie.

Om de juiste investering vast te stellen, is het noodzakelijk dat wordt geschat wat de
restlevensduur van de technische installatie is. Daaruit moet worden bepaald wat het risico van
individuele componenten is, wanneer deze langer worden toegepast dan waarvoor deze
oorspronkelijk zijn uitgelegd. Voor het kwantificeren van risico's binnen een technische
installatie, is informatie nodig. Die benodigde informatie, maar vooral ook de beschikbaarheid
en betrouwbaarheid hiervan, staan centraal in deze afstudeerscriptie. Het onderzoek richt zich
op de elektrotechnische installatie van een productie eenheid.

In deze afstudeeropdracht staat de volgende vraag centraal:

Is het mogelijk om, op basis van diverse informatiebronnen, een uitspraak te doen over het
risico van een specifieke component, wanneer levensduurverlenging wordt gepleegd op de
centrale waarin deze component zich bevindt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vijf deelvragen geformuleerd:

1) Wat verstaan we onder kritische componenten?
2) Welke componenten zijn kritisch in de bedrijfsvoering?
3) Welke methoden / bronnen zijn beschikbaar om de benodigde informatie te verkrijgen?
4) Geven deze bronnen voldoende informatie?
5) Hoe betrouwbaar kan deze informatie verondersteld worden?

Aile componenten die zorgen voor een verhoging van het risico op uitval van de eenheid of voor
sterk stijgende exploitatiekosten in de voorziene periode, moeten worden aangemerkt als
kritisch. Het is daarbij belangrijk dat de juiste definities en randvoorwaarden worden
gedefinieerd. Zo moet het operating window van de eenheid voor de onderzoeksperiode goed
worden vastgelegd. In het operating window van een centrale zijn parameters vastgelegd,
waarbinnen de centrale wordt bedreven zoals beschikbaarheid, wijze van bedrijfsvoering,
milieueisen en exploitatiekosten.

Om te bepalen welke componenten kritisch zijn in de bedrijfsvoering is een Failure Mode Effect
and Criticality Analyse (FMECA) uitgevoerd. De kriticiteit van de componenten is hierbij
opgedeeld in vier effect categorieen.

Op basis van een case study is onderzocht, welke informatiebronnen beschikbaar zijn voor het
bepalen van de kans op falen van specifieke componenten. Voor de case study is de
rookgasventilator motor (RGV motor) gekozen. Vastgesteld is, dat het voor het bepalen van de
restlevensduur noodzakelijk is, dat aile faalmechanismen bekend zijn en faalindicatoren worden
vastgesteld en gemonitord. Daarnaast dienen grenswaarden te worden bepaald voor de
gevonden waarden.
Voor het bewaken van faalindicatoren zijn diverse metingen beschikbaar. In het verleden
uitgevoerde metingen aan de RGV motoren geven helaas te weinig informatie om op basis
hiervan een levensduurverwachting te bepalen. De oorzaak is dat met de uitgevoerde metingen
niet aile faalmechanismen worden bewaakt.

Ook op basis van generieke faaldata aileen blijkt het niet mogelijk om een toename van de
faalkans te voorspellen. Hiervoor is onvoldoende informatie beschikbaar. Mogelijke oorzaken
zijn onder andere de hoge betrouwbaarheid van elektrische componenten in het verleden en
het feit dat de RGV motoren unieke componenten zijn.
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Vervolgens is een FMECA uitgevoerd op de RGV motoren om volledig inzicht te krijgen in aile
faalmechanismen en de mogelijkheden op het bewaken van deze mechanismen. De FMECA is
opgedeeld in vier delen, te weten stator, rotor, lagers en overig. Geconcludeerd kan worden dat
middels on-line en off-line metingen niet aile faalmechanismen kunnen worden bewaakt. Het
meest waarschijnlijke faalmechanisme voor dit type motor, namelijk mechanisch falen van de
stator, kan het minst goed worden bewaakt. Het nemen van beslissingen over restlevensduur
op basis van metingen die enkel thermische en elektrische veroudering bewaken is daarom niet
juist.

Naast de genoemde bronnen kunnen literatuuronderzoek, plant-specifieke gegevens en
onderhoudsgegevens worden toegevoegd om een beeld te vormen van de toestand van de
component. Op basis van de gevonden informatiebronnen kan de levensduurverwachting en
toename in faalkans echter niet worden voorspeld, omdat de gevonden informatie niet volledig
is en moeilijk met elkaar te correleren. Wei kan worden aangetoond dat in het recente verleden
reparaties zijn uitgevoerd aan de stator van aile vier de motoren. Zonder reparaties hadden de
motoren op korte termijn destructief gefaald. De defecten zijn niet aan het licht gekomen tijdens
de routinematig uitgevoerde metingen.

In het kader van levensduurverlenging wordt verwacht dat een beslissing wordt genomen over
welke risico-reducerende maatregelen noodzakelijk zijn voor individuele componenten. Dit
ongeacht de beschikbaarheid van informatie. Daarom is met behulp van de beslisboom theorie
geprobeerd een uitspraak te doen over de noodzakelijke maatregelen. Hieruit is naar voren
gekomen dat met de aanschaf van een reservemotor in combinatie met het uitvoeren van
periodieke inwendige visuele inspecties, het risico wordt gereduceerd naar een acceptabel
niveau.

Ter verificatie van het model zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het
model voor de meeste parameters vrij ongevoelig is en dat in aile mogelijke scenario's het risico
met deze keuze wordt gereduceerd tot een acceptabel niveau. Hierbij moet ook rekening
worden gehouden met de immer toenemende levertijden voor nieuwe motoren en de wachttijd
voor revisie van motoren. Ook zijn niet-beschikbaarheidskosten de afgelopen jaren sterk
gestegen door krapte op de elektriciteitsmarkt. Het effect van falen is in de afgelopen jaren
daardoor ook toegenomen.

Het is niet noodzakelijk dat voor aile componenten zo grondig te werk wordt gegaan als voor de
gekozen case study. Voor bepaalde componenten is het bepalen van een faalkans wei goed
mogelijk of is het effect van falen klein. In de onderstaande figuur is een processchema
opgesteld welke gevolgd kan worden wanneer een levensduurverlengingprogramma wordt
opgezet.

Het antwoord op de onderzoeksvraag is daarmee geen ja, maar ook geen nee. Om het risico te
kunnen bepalen moet zowel de kans als het effect worden bepaald. Het kwantificeren van een
kans is hierbij zeer moeilijk en bij de case study zelfs niet mogelijk gebleken. Bij de case study
is het effect van het falen echter groot en de kans onzeker, waardoor het risico toch hoog mag
worden verondersteld. Het valt daarom aan te bevelen om risico reducerende maatregelen op
te nemen in de levensduurverlenging investering. Het toepassen van een beslisboom kan
helpen om een onderbouwde beslissing te nemen, mits kritisch wordt gekeken naar aile
aannames in het model.
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stap generieke methode Deze scriptie

1 Definieer randvoorwaarden Definieer uitgangspunten levensduurverlenging

(Hoofdstuk 4)..
2

Risico analyse
Procesgerichte FMECA (Hoofdstuk 5)installatie

•
3

Bepaal faalindicatoren
Productgerichte FMECA (Hoofdstuk 7)kritische componenten

•
4

Bepaal mogelijkheden
Literatuuronderzoek (Hoofdstuk 7)bewaken faalindicatoren

•
Verzamel informatie

Generieke faaldata (Hoofdstuk 6)

5 over componenten Onderhoudsgegevens (Hoofdstuk 6)

•
6 Inventariseer de altematieven Hoofdstuk 6 (figuur 6.3)

~
Inschatten van het risico in het kader van

7 mogelijk? levensduurverlening mogelijk? Zo ja, kies jUiste
risico reducerende maatregel.

Nee

8 Construeer beslisboom Hoofdstuk 8

• Monte Carlo simulatie (Hoofdstuk 8)

9 Analyseer beslisboom Gevoeligheids analyse (Hoofdstuk 8)

•
10 Neem de optimale beslissing Keuze op basis van minimale nella contante

waarde

..
11 ---+ Beslissing
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Summary

The thermal generating facilities for generating electricity in the Netherlands, to a large extent
achieved the end of the previously prescribed lifespan of 25 years. Within four years 50% of the
capacity established in the Netherlands will reach this age. Since replacing this capacity through
new constructions in the coming years is unlikely, the existing production units have to operate
longer than has been foreseen beforehand. The production companies have a wish for the
operating costs and the risk of unplanned outages to stay even. To realize this it is often
necessary to invest in the technical installation.

To determine the right investment it is necessary to estimate the remaining life time of the
technical installation. From this, the risk of individual components must be determined, when
these components are used longer than the original time estimated. Information is required to
quantify the risks within a technical installation. This required information, and especially the
availability and reliability of this information is the core of this graduation thesis. The research
focuses on the electrical installation of a production unit.

The main question of this graduation thesis is:

Is it possible to judge the risk of a specific component, based on various sources of information,
when lifetime extension is performed on this component's production unit?

Five questions have been formulated to be able to answer this question:

1) What does critical component mean?
2) What are the critical components for operation?
3) Which methods / sources are available to obtain the necessary information?
4) Do these sources provide sufficient information?
5) How reliable is this information?

All components that provide for an increase in the risk of the unit falling-out or that strongly raise
operating costs in the foreseen period should be considered as critical. It is important that the
correct definitions and conditions are defined. For example, the operating window of the unit for
the research period should be defined properly. In a unit operating window, parameters are
defined, such as availability, way of operating, environmental requirements and exploitation
costs. Within these parameters the unit operates.

A Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA) has been carried out to determine
which components are critical in the operation. The criticality of the components has been
divided into four effect categories.

What sources of information are available to determine the probability of failure of specific
components, has been investigated in a case study. The chosen case study is the flue gas
ventilator motor (FGV motor). In order to calculate the remaining life all failure mechanisms
should be known and all failure indicators should be determined and monitored. Besides that
limits should be defined for the found values.
To monitor failure indicators various measurements are available. Measurements carried out on
the FGV motors in the past give too little information to determine a lifetime expectation. The
reason for this: not all the failure mechanisms are monitored by the performed measurements.

On the basis of only generic failure data it is also not possible to predict an increase in failure
probability. To make this prediction insufficient information is available. Possible causes include
the high reliability of electrical components in the past and the fact that the FGV motors are
unique components.

SUbsequently, a FMECA has been performed on the FGV motor to produce a full insight in all
failure mechanisms and the possibilities of monitoring these mechanisms. The FMECA is
divided into four parts, namely stator, rotor, bearings and others. It may be concluded that
through on-line and off-line measurements, not all failure mechanisms can be monitored.
Mechanical failure of the stator, which is the most likely failure mechanism for this type of motor,
is very difficult tot detect in an early stage. Making decisions on remaining life based on
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measurements that only monitor thermal and electrical aging is therefore not correct.

In addition to the mentioned sources, literature, plant-specific data and maintenance data can
be added to make an impression of the condition of the component. Based on the available
information sources the increase in life expectancy and failure probability cannot be predicted,
since the found information is incomplete and difficult to correlate. However, it can be shown
that in the recent past, repairs have been carried out on the stator of all four motors. Without
repairs, the motors on short term would have failed destructively. The defects have not come to
light during carried out routine measurements.

As part of lifetime extension it is expected a decision is made what risk-reducing measures are
necessary for individual components. This decision will be regardless of the availability of
information. Therefore, there has been tried to make a statement on the necessary measures
using the decision tree theory. It has been shown that purchasing a spare motor in combination
with conducting periodic internal visual inspections, the risk is reduced to an acceptable level.

Sensitivity analyses have been carried out to verify the model. It has been shown the model is
relative insensitive for most parameters and the risk for this choice for all possible scenarios is
reduced to an acceptable level. The ever increasing delivery period for new motors and waiting
time for the revision of motors should also be taken into account. In recent years the cost for not
being available also increased rapidly because of tightness in the electricity market. Therefore
the impact of failure has also been increased in the last few years.

It is not necessary to examine all components as thoroughly as has been done for the selected
case study. Determining the failure probability of certain components can be done very well or
the failure effect for these components is small. The following figure shows a scheme of
processes which can be followed when a lifetime extension program is being established.

The answer to the research question is thus not yes or no. The probability and effect must be
determined in order to define the risk. Quantifying the probability is very difficult and the case
study showed it was not possible at all. Since the impact of the failure is large and the
probability is uncertain in the case study, a high risk can be assumed. It is therefore
recommended to include risk reducing measures in the lifetime extension investment. Applying
a decision tree can help to take a well-founded decision, provided all assumptions in the model
are examined.
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step general method This report

1 Deline preconditions Deline preconditions Iile time extension project

(Chapter 4)

+
2 Risk analysis installation Process oriented FMECA (Chapter 5)

+
3

Deline failure indicators critical
components Product oriented FMECA (Chapter 7)

+
4

Define possibilities monitoring
Literature search (Chapter 7)failure indicators

•
Collect information

General failure data (Chapter 6)

5 about component Maintenance history (Chapter 6)

•
6 Investigate the alternatives Chapter 6 (figure 6.3)

~
Is it possible to estimate the risk in the lramework

7 possible? ollile time extension? If yes, choose the correct
risk reducing measures.

No

8 Construct decision tree Chapter 8

+
Monte Carlo simulation (Chapter 8)

9 Analyse decision tree Sensitivity analyses (Chapter 8)

•
Choose for the optimal

Choose for the minimum net present value

10 decision

+
11 ~ Decision
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Termenlijst

Basislast bedrijf

EB
Eilandbedrijf

HILP componenten

KKS

New

Load factor

: Een productie-eenheid voert basislast bedrijf wanneer deze enkel uit
bedrijf wordt genomen voor geplande (VNB) en ongeplande (ONB)
werkzaamheden.

: Eigenbedrijfsinstallatie: de elektrotechnische installatie van een eenheid.
: Een bedrijfssituatie waarbij een productie-eenheid zijn eigen

energievoorziening verzorgt, zonder aan het net gekoppeld te zijn.
: High Impact Low Probability componenten. Kritische componenten

waarvan het falen grote consequenties kent. De kans op optreden is
echter klein.

: Kraftwerke Kenzeigen systeem. Een gestandaardiseerd
coderingssysteem voor elektriciteitscentrales.

: Netto contante waarde. Toekomstige waarde teruggerekend naar de
huidige waarde, rekeninghoudend met afschrijving en inflatie.

: De werkelijke hoeveelheid geprocedeerde energie per jaar ten opzichte
van de maximaal mogelijke productie per jaar:

if = Werkelijke productie (GWh/ jaar)

Maximale productie (GWh/ jaar)

OEM : Original Equipment Manufacture. Hieronder wordt de oorspronkelijke
leverancier van een component verstaan.

ONB : Onvoorzien niet beschikbaar. De periode dat een productie-eenheid
onvoorzien niet kan produceren ten gevolge van een storing.

Onbalans prijzen : De onbalans prijs is de prijs die moet worden betaald wanneer een
eenheid onvoorzien niet beschikbaar is en stroom moet worden
ingekocht. De prijs is voornamelijk afhankelijk van de beschikbare
reservecapac iteit.

Operating window : De afgesproken kaders waarbinnen een productie-eenheid
produceert, zoals soort brandstof, emissies etc.

Start-stop bedrijf : Een eenheid voert start-stop bedrijf indien deze enkel wordt gestart als er
een grote vraag naar elektriciteit is. Deze eenheden worden gekenmerkt
door een hoog aantal geplande starts per jaar. (meer dan 50)

SEP : Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven. Oud
samenwerkingsverband tussen de grote Nederlandse productiebedrijven.
Dit verband is beeindigd met de komst van de privatisering.

STEG : Stoom en Gas centrale. Een combinatie van gasturbine, ketel en
stoomturbine.

VI\lB : Voorzien niet beschikbaar. De periode dat een productie-eenheid
voorzien niet produceert ten gevolgen van onderhoudswerkzaamheden.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Het Nederlandse productiepark voor het opwekken van elektriciteit wordt steeds ouder en
bereikt in een aantal gevallen het einde van de vooraf gestelde levensduur. De wens vanuit de
elektriciteitsproducenten is steeds vaker om de productie-eenheden langer te bedrijven dan
waarvoor deze oorspronkelijk ontworpen waren. Oit noemen we levensduurverlenging. Voor
levensduurverlenging is het noodzakelijk om in te schatten welke investering moet worden
gedaan op basis van het afwegen van risico's. Oaarvoor is het nodig om de technische conditie
en restlevensduur van de installatie in te schatten.

1.2 Probleemstelling

Voor het kwantificeren van risico's binnen een elektrotechnische installatie is informatie
benodigd. Het gaat hier voornamelijk om indicatoren voor faalgedrag. Die benodigde informatie,
maar vooral ook de beschikbaarheid en betrouwbaarheid hiervan, zullen centraal staan in deze
afstudeerscriptie. Het kader waarbinnen het onderzoek zich afspeelt is levensduurverlenging.
Het onderzoek richt zich op de elektrotechnische installatie van een productie-eenheid. Onder
elektrotechnische installatie verstaan we hier het samenspel van generator,
hoogspanningskabels, midden- en laagspanningskabels. verdeelinrichtingen, motoren en
transformatoren.

In deze afstudeeropdracht staat de volgende vraag centraal:

Is het mogelijk om, op basis van diverse informatiebronnen, een uitspraak te doen over
het risico van een specifieke component, wanneer levensduurverlenging wordt gepleegd
op de centrale waarin deze component zich bevindt?

Het uiteindelijke doel is om hiervoor een beslismodel te ontwikkelingen.

Om bovengenoemde vraag te kunnen beantwoorden zal ook antwoord moeten worden
gevonden op de volgende deelvragen:

1) Wat verstaan we onder kritische componenten?
2) Welke componenten zijn kritisch in de bedrijfsvoering?
3) Welke methoden / bronnen zijn beschikbaar om de benodigde informatie te verkrijgen?
4) Geven deze bronnen voldoende informatie?
5) Hoe betrouwbaar kan deze informatie verondersteld worden?

1.3 Indeling van het verslag

In hoofdstuk 2 zal eerst een inleiding worden gegeven op het begrip levensduurverlenging.
Hoofdstuk 3 beschrijft beknopt de opbouw van het elektriciteitsnet van de centrale Maasvlakte.
In Hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op risico management en het beheersen van risico's
binnen het kader van levensduurverlenging. Een risico-analyse van de eigenbedrijfsinstallatie
zal middels de FMECA methodiek worden uitgevoerd in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zal
vervolgens worden ingegaan op de beschikbare informatiebronnen voor het bepalen van de
restlevensduur en het risico van individuele componenten. Oit zal plaatsvinden op basis van
een casestudie aan de rookgasventilatormotor. In hoofdstuk 7 zal een FMECA worden
uitgevoerd van de rookgasventilatormotor. In hoofdstuk 8 zal een beslismodel worden opgesteld
waarmee de noodzakelijke risicoreducerende maatregelen kunnen worden bepaald in het kader
van levensduurverlenging.
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2 Levensduurverlenging elektriciteitscentrales

2.1 Inleiding

Levensduurverlening van conventionele elektriciteitscentrales wordt vaak in een adem
genoemd met het in stand houden van verouderde en vervuilende centrales. Maar wat houdt
levensduurverlenging precies in en waarom is het juist nu een veel besproken onderwerp aan
het worden? In dit hoofdstuk zal in het kort een antwoord worden gegeven op deze vragen.

2.2 Leeftijd productiepark Nederland

In de periode tot midden zeventiger jaren van de vorige eeuw, was er een forse stijging van de
vraag naar elektriciteit, met een gemiddelde van 7% per jaar [Kling 1]. Deze forse stijging
resulteerde in grote investeringen in nieuwbouw projecten. Daarnaast was in deze periode de
technologische ontwikkeling op het gebied van grootschalige elektriciteitsproductie in volle
gang. Kleinere centrales werden daardoor snel vervangen door modernere, efficientere en
grootschaligere exemplaren. Door deze technologische ontwikkelingen was er geen noodzaak
om productie-eenheden langer te opereren dan de levensduur waarvoor deze ontworpen
waren. In de zeventiger jaren is veel grootschalige nieuwbouw gerealiseerd in Nederland,
waaronder bekende centrales zoals de Clauscentrale van Essent (2x640MW), de Maasvlakte
centrale van E.ON (2x520MW) en de Nucleaire centrale van EPZ (449MW) [Seebregts 2].

Figuur 2-1 toont de leeftijd van het thermische productie park in Nederland. Daarbij is het jaar
van ingebruikname uitgezet tegen het vermogen. Gecumuleerd bedraagt dit vermogen ca.
14.000MW. Van ca 1.800MW kon de leeftijd niet worden vastgesteld. Deze zijn daarom ook niet
verwerkt in figuur 2_1 1
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Figuur 2-1: Gemiddelde leeftijd productiepark Nederland

Uit figuur 2-1 valt af te leiden dat ca 36% van het huidige productiepark in de periode 1970 tot
1980 is gebouwd. Ook vaIt af te leiden dat tot eind jaren '90 gestaag is doorgebouwd. De piek
rond 1996 / 1997 komt door de ingebruikname van de vijf STEG eenheden in de Eemshaven
met een totaal opwekvermogen van 1.705MW. Opgemerkt dient te worden dat de laatste grote
eenheid (groter dan 500MW) in 1994 in bedrijf is genomen. Dit is tevens de laatst in bedrijf
genomen koleneenheid in Nederland.

Sinds 1998 is er weinig productiecapaciteit bijgekomen. De afgelopen 8 jaar heeft slechts
Intergen een gasgestookte eenheid van 2x400MW in bedrijf genomen.

1 Gegevens voor liguur 2-1 alkomstig uit Tennet capaciteitsplan 2006 [3]
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Het feit dat sinds 1998 de productiecapaciteit niet is uitgebreid, kan mogelijk worden
toegeschreven aan twee factoren:

1) Sinds 1 januari 1998 zijn de productiebedrijven geprivatiseerd. Nieuwe buitenlandse
spelers veroverenden snel marktaandeel. Veelal is dit marktaandeel met veel geld gekocht
en willen de investeerders eerst rendement zien alvorens verder te investeren [Zantinge 4].

2) In de SEP (samenwerkende elektriciteitsproductie bedrijven) periode voorafgaande aan de
privatisering is een degelijk en gevarieerd productiepark opgebouwd met voldoende
reservecapaciteit. Vanuit economisch oogpunt hadden de geprivatiseerde bedrijven ook
geen behoefte aan uitbreiding van hun productiepark.

Sinds de privatisering zijn er sinds 2006 echter meer nieuwbouwplannen gelijktijdig
aangekondigd dan ooittevoren. Eneco, Nuon, Electrabel, Essent en E.ON hebben allen
grootschalige plannen aangekondigd met een gezamenlijke capaciteit van ruim 9.800MW.
Noemenswaardig is dat het bijna allemaal eenheden betreffen met een vermogen vanaf
300MW oplopend tot 11 OOMW per eenheid [Seebregts 5]. Hiermee Iijkt een einde te komen aan
een periode waarbij slechts kleine productie-eenheden werden gebouwd.

2.3 Noodzaak tot levensduurverlenging

De huidige bestaande productie-eenheden van voor 1998 werden onder SEP regime normaliter
gebouwd voor een levensduur van 25 jaar. Zoals kan worden opgemaakt uit figuur 2-1 is een
groot deel van het Nederlandse productiepark die grens al gepasseerd of staat het op het punt
deze grens te bereiken. Tennet meldt een gemiddelde leeftijd van het Nederlandse
productiepark van 18 jaar [Tennet3]. Echter, wanneer een analyse wordt gemaakt op basis van
de opgestelde thermische eenheden in Nederland met een vermogen groter dan 350MW
[Seebregts 2], vall af te leiden dat de gemiddelde leeftijd van deze eenheden uitkomt op 24 jaar.
Dit komt overeen met 37% van de huidig opgestelde productiecapaciteit in Nederland, welke
momenteel gelijk is aan ca 21.800MW.
De recent in bedrijf genomen Intergen centrale (800MW) is in deze analyse niet meegenomen,
omdat dit geen thermische centrale is. Daarnaast is als datum van inbedrijfname genomen voor
de Maasvlakte centrale 1 en 2 (E.ON), 1988 en 1989. Deze eenheden zijn origineel in bedrijf
gesteld in 1974 en 1975, echter zijn in de eerder genoemde jaren omgebouwd van gas naar
kolen. Veel componenten dateren nog uit1974 en 1975.

Aile thermische eenheden met een vermogen groter dan 300MW, overeenkomstig met 50% van
het in Nederland opgestelde vermogen, hebben een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

In de energiesector is algemeen bekend dat productie-eenheden wellanger mee kunnen dan
25 jaar [Tennet 3 p.53]. De wens om de oorspronkelijke levensduur van centrales met 10 of
meer jaren te verlengen is groot, omdat het stilleggen van 37 tot 50% van het huidig opgestelde
vermogen in de komende 4 jaar geen optie is.
Ondanks de in de vorige paragraaf genoemde grootschalige nieuwbouwplannen is het
twijfelachtig of al deze plannen zullen worden gerealiseerd. Een belangrijk punt is onder andere
de geografische verdeling van de nieuwbouwplannen. Een groot deel van de plannen is ofwel in
de regio Rijnmond of in de Eemshaven. Naast fysiek beschikbare ruimte heeft Tennet
momenteel niet de capaciteit om het gevraagde aansluitvermogen te leveren [Seebregts 6].
Daarnaast speelt nog een ander punt. Nieuwere centrales met hogere rendementen zijn vaak
wei mogelijk, maar vragen enorme investeringen. Het verschil met de bestaande eenheden is
daarnaast niet zo groot zoals dit in de jaren '50 en '60 was. Een reden tot sluiten is dit met de
huidige marktsituatie zeker niet. Aileen Seebregts [6] meldt voorzichtig de mogelijkheid tot
sluiten van enkele opgestelde eenheden in Nederland in de periode 2010 - 2020. De in het
rapport genoemde eenheden hebben dan een gemiddelde leeftijd van 36 jaar.

Het mag duidelijk zijn dat levensduurverlening op de agenda staat van de meeste elektriciteits
productiebedrijven. Ter afsluiting van dit hoofdstuk twee publicaties ter ondersteuning
[www.energie.nl 7]:

'Energiebedrijf Essent meldt begin augustus dat het bedrijf de mogelijkheden gaat onderzoeken
voor een grote uitbreiding van de productiecapaciteit bij de Clauscentrale in Maasbracht
(Limburg) middels de modernisering van 1 van de 2 units. Daarmee kan het opgestelde
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vermogen van die unit oplopen van 640 MW naar circa 920 MW. Als de plannen doorgaan, kan
de gemoderniseerde eenheid tot 2034 in bedrijf blijven'

Bovenstaande publicatie heeft betrekking op eenheid B. Eenheid A heeft in 2005 reeds een
levensduurverlenging ondergaan. Eenheid A is hiermee geschikt voor bedrijfsvoering tot 2015.

'Elektriciteitsproducent E.ON heeft besloten om nog eens € 176 mIn te investeren in
levensduurverlenging van de elektriciteitscentrale Maasvlakte. AI eerder had E.ON de
beslissing genomen om € 65 mIn te investeren in de bouw van een DeNOx instal/a tie voor
dezelfde centrale. De Centrale Maasvlakte werd in 1975 in gebruik genomen en bestaat uit
twee 520 MW eenheden'

2.4 Een stap in het onbekende

Welke investering moeten we plegen om de levensduur van een centrale te verlengen met
bijvoorbeeld 10 jaar? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet de (rest)levensduur
worden voorspeld van de componenten die zich in een centrale bevinden. Zoals aangetoond in
paragraaf 2.3 gaan we in Nederland voor het eerst een periode in waarbij centrales opereren
met een levensduur van meer dan 25 jaar. Oit maakt het moeilijk om deze vraag te
beantwoorden op basis van ervaring. Op basis van storingsgegevens kunnen wei enkele
conclusies worden getrokken [Wels 9], maar in hoeverre is dit representatief voor de toekomst?
Oaarnaast zijn er systemen die gemiddeld gezien weinig tot niet gefaald hebben in de
geschiedenis van de centrale, zoals de elektrische systemen. Betekent dit dat we ook geen
stijging van het aantal storingen hoeven te verwachten in de nabije toekomst?
Er zijn landen waar al meer ervaring is met levensduurverlening, zoals Amerika. Aileen zijn
storinggegevens zelden toegankelijk [Wels 9] en zijn de condities, zoals het klimaat waarin de
installaties zijn opgesteld, wijze van inzet van de eenheden etc. vaak niet vergelijkbaar.

2.5 De rol van het E-net in levensduurverlenging onderzoeken

Wanneer levensduurverlenging wordt overwogen zijn er meerder aspecten die de haalbaarheid
ervan bepalen. Een belangrijk aspect bijvoorbeeld is of de centrale in de voorziene periode van
levensduurverlenging binnen aile milieu normen kan operen [Presnak 8]. Zoals in het artikel
over levensduurverlening van de centrale Maasvlakte in paragraaf 2.3 kan worden gelezen, was
bijvoorbeeld de bouw van een Oenox een noodzakelijke voorwaarde voor
levensduurverlenging.

De grootste uitdaging op technisch vlak is echter om te bepalen welke componenten vervangen
dienen te worden vanwege een sterk toenemende faalkans. Tevens dient daarvoor het optimale
tijdstip bepaald te worden. Oit om de betrouwbaarheid van de eenheid, ten opzichte van de
oorspronkelijke ontwerpgegevens, te kunnen blijven garanderen zonder dat daarbij de
exploitatie kosten stijgen.

In het kader van deze afstudeeropdracht is literatuurstudie verricht naar het onderwerp
'Ievensduurverlenging elektriciteit centrales'. Oaarbij valt op dat de meeste aandacht uitgaat
naar veiligheid op het gebied van kerncentrales. Oaar waar sprake is van conventionele
centrales worden meestal die componenten als uitgangspunt genomen, die de meeste
storingen veroorzaken. Oaarbij wordt gefocust op de mechanische componenten zoals ketel en
turbine en op de bedieningssystemen [Wels 9]. Op elektrotechnisch vlak beperkt men zich over
het algemeen tot generator en machinetransformator. Het is goed mogelijk dat binnen de
productiebedrijven zelf wei diepgaander onderzoek wordt uitgevoerd naar veroudering van
elektrotechnische componenten, maar dit in de eindrapportages niet publiceren. Uit gesprekken
met de Kema is niet expliciet naar voren gekomen dat een systematische en analytische
aanpak binnen de leden van kring E2 bekend is. Meestal wordt de restlevensduur bepaald aan
de hand van 'expert jUdgement'.

2 Kring E is een kenniskring waarin Kema alsook enkele productiebedrijven participeren
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2.6 Levensduurverlenging centrale Maasvlakte

In 2003 is binnen E.ON Benelux het onderzoek gestart naar mogelijke levensduurverlenging
van de centrale Maasvlakte. Uitgangspunt hierbij was een verlenging van de levensduur met 10
jaar. De Maasvlakte centrale bestaat uit twee eenheden van elk 520MW netto. Eenheid 2 is in
1974 in bedrijf genomen, eenheid 1 volgde een jaar later. Midden jaren '80 zijn beide eenheden
omgebouwd van gas naar kolen. Met deze ombouw hingen onder andere de komst van een
rookgasontzwavelingsinstallatie, elektrostatische filters, kolentransport en opslag terrein,
kolenmolens en een nieuwe ketel samen. De eenheden zijn in 1986 weer in bedrijf gegaan met
als doel in bedrijf te blijven tot 2012. Middels het levensduurverlengingsproject wordt dit doel
verlegd naar 2022.

In 2003 is een groep engineers binnen E.ON gestart met de inventarisatie van die componenten
die in het kader van levensduurverlenging vervangen dienden te worden. Naast bekende
storingsgegevens is hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van 'gebruikerservaring'. Ook zijn
leveranciers geraadpleegd om de beschikbaarheid van reservedelen en OEM ondersteuning te
verifieren. In 2005 is het definitieve voorstel opgesteld en in 2006 is gestart met het
implementeren van de eerste maatregelen.
In figuur 2-2 is een volledig overzicht gegeven van deze inventarisatie voor wat betreft de
elektrotechnische installatie van de eenheden. Deze lijst geeft per componentengroep weer
welke levensduurverlengende maatregelen zijn voorgesteld. Tevens is aangegeven wanneer de
maatregelen uitgevoerd dienen te worden. De bijbehorende kosten zijn niet weergegeven
aangezien dit vertrouwelijke informatie betreft.

Echter, na enkele jaren bleek de inventarisatie niet volledig en de voorgestelde maatregelen
niet afdoende. Middels deze scriptie proberen we een systematischere aanpak te bereiken
waarbij de benodigde maatregelen beter kunnen worden vastgesteld.
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item Hoofdcomponenten Aandachtspunten In bedrljf Levensduurmaatregel In jaar
slnds

1.0 laenerator
11 Soanninasreaelina Reservedelen eleklische conditie 1987 Vervannen 2006-2007
12 Bekrachtiainas-installalie Reservedelen belrouwbaarheid 1974 Vervanaen 2006-2007
13 Svnchronisatieaooaratuur svnchrotact 3 1987 Vervanoen 2006-2007
1,4 Generatorschakelaar Onderhoud 1975 Grote beurt 2014-2015

Kleine beurt 2018-2019
15 Stator Conditie 1975 Grote beurt 1revisie 2014-2015
16 Hulo installatles H2 svsteem olie svsleem elc. 1975 Uitoebreid onderhoud 2010-2012

2.0 UPS BVstemen
21 Accu's Levensduur 1conceol 1975/1985 Vervannen 2006-2007
2,2 Geliikrichters 24V Levensduur 1conceol 1975/2003 Vervanaen 2006-2007
2,3 No-break ROI Belrouwbaarheid rolerende 1985 Vervangen 2010-2011

omvormers
24 24V svsleem - ROI filosolie 1 levensduur 1985 Vervanaen 2010-2011

H 3.0 Eenheldsaebonden
3.1 Beveiligings-relais Beveiligingen 10kV 13kV en 400V 1975 Vervangen 2006-2007

hoofdverdelers
3.2 Transformatoren Herwaarderen transformaloren 1975/1984 Vervangen AT, BU, CT 2006-2007

transformaloren.
Opwaarderen BT
transformaloren

3.3 Laagspannings- Corrosie, levensduur componenten 1975/1984 Vervangen enkele 2006-2022
verdeelinrichtinaen en contactors verdeelinrichtinaen

3.4 Hoog spannings- Reservedelen, 1975/1984 Aanschaf reservedelen + 2010·2011
verdeelinrichtinaen onderhoudsoroaramma levensduur iaroot onderhoud

3.5 Hoog spannings motoren Reserve stralegie 1975/1985 Aanschaf reserve 2012
motoren

3.6 Storinasschiivers Aanschaf nieuwe schriivers 1985 2006-2007

4.0 Overlae com_nten
4.1 DP800 Levensduur betrouwbaarheid 1984/2002 Vervangen 2006-2007

PLC besturinassvsteeml
4.2 ZFM Eenheden 1980

Iistorinas reaistratie svsteeml ROI 1984/1990
4.3 Regelbare aandrijvingen Rolerende afscheiders 1992 Vervanaen 2008

Veld machines 1985 Vervanaen 2008
4.4 Beveiligingen ROI Beveiligingen 10kV 13kV en 400V 1985 Vervangen 2010-2011

hoofdverdelers
4.5 diesel generator sets Grote, levensduur 1975 Hergroeperen, 2006-2007

vervanaen
4.6 Elektrostatische filters Levensduur en belrouwbaarheid van 1985 Vervangen 2010-2011

elektrische onderdelen

6.0 machine transformer
6.1 Oversoanninasafleiders Betrouwbaarheid 1973 Vervanaen 2006-2007
6.2 Aigemeen Betrouwbaarheid 1975 Vervanaen 2006-2007

Koelers 1venlilatoren 1975 Vervanaen 2006-2007

117.0 Overlae BBndschtsounten
7.1 Reservedelen Freauentie reaelaars Aanschaf reserve 2012-2022
7.2 KWh meters Betrouwbaarheid . --
7.3 Kabels Reservestrateaie . --

Flexibele kabels veldmachines Vervanaen 2012·2022

Figuur 2-2: Inventarisatie levensduurverlenging Maasvlakte
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3 Technische beschrijving eigen bedrijfsinstallatie centrale
Maasvlakte

In dit hoofdstuk wordt beknopt de elektrische eigen bedrijfsinstallatie (EB-net) van de
Maasvlakte centrale beschreven. De algemene eigen bedrijfsinstallatie wordt buiten
beschouwing gelaten. Een schematisch overzicht van het EB-net van een eenheid is
weergegeven in bijlage H.

3.1 Opdeling in systemen

Het EB-net kan opgedeeld worden naar spanningsklasse. We onderscheiden de volgende
spanningsklasse:

380kV

21kV

10kV

3kV

400V

220Vdc

: Het spanningsniveau waarmee de geproduceerde elektriciteit wordt
geleverd aan het (koppel)net. Dit nadat omzetting heeft plaatsgevonden
door de machinetransformator van 21 kV naar 380kV.

: Het spanningsniveau van de turbogenerator. Het 21 kV systeem bestaat
volledig uit een railkoker-verbinding en vormt de elektrische verbinding
tussen generator, machine transformator en de 1OKV eigenbedrijfs
transformatoren.

: De spanning van het hoofdrailsysteem van het EB-net. Deze installatie
wordt gevoed door twee eigenbedrijfs-transformatoren, welke zijn
aangesloten op de 21 kV railverbinding. Dit systeem voedt onderliggende
systemen, maar ook enkele grate 10kV motoren.

: De Maasvlakte centrale beschikt over een niet genormeerde
tussenspanning van 3kV. Met deze spanning worden de grote werktuigen
(niet zijde 1OkV werktuigen) aangedreven.

: Het 400V systeem wordt gevoed vanuit het 10kV systeem en verzorgt de
voeding van aile ca 400 werktuigen op laagspanningsniveau.

: Het 220Vdc systeem wordt tijdens 'normaal bedrijf' via een gelijkrichter
gevoed vanuit het 400Vac systeem. Het systeem verzorgt de spanning
van noodsmeersystemen en besturingssystemen. Bij uitval van het
400Vac systeem wordt zonder onderbreking overgeschakeld naar accu
bedrijf. Dit systeem kan de aangesloten systemen voor ca. 1,5 uur in
bedrijf houden. Dit is voldoende op de eenheid veilig uit bedrijf te kunnen
nemen.

3.2 Elektrische componenten

Elke EB-net van een conventionele kolencentrale kent de volgende hoofdcomponenten:

3.2.1 Transformatoren

In het EB-net zijn tal van transformatoren opgenomen die zorgdagen voor de omzetting van de
ene naar de andere spanningsklasse. De functie van de machinetransformator is het omzetten
van de generatorspanning naar de netspanning. Dit is dus transformatie naar een hoger
spanningsniveau. Aile andere transformatoren worden gebruikt voor het voeden van het eigen
bedrijf en transformeren juist naar een lager spanningsniveau. Op de machinetransformator en
de bekrachtigingtransformator na, zijn aile transformatoren n-1 uitgevoerd. Dat wil zeggen dat
bij een defecte transformator de bedrijfsvoering nog volledig kan worden hersteld. In totaal
bevat het EB-net 20 transformatoren. De bekrachtigingtransformator kent een sterk afwijkende
overzetverhouding. Deze transformator voedt direct vanaf het 21 kV spanningsniveau de
bekrachtigingsinstallatie van de generator op 800V spanningsniveau.

3.2.2 Motoren

Een elektriciteitscentrale kent honderden motoren. We beperken ons hier tot de belangrijkste
aandrijvingen tot en met het 3kV spanningsniveau. We zullen verder niet ingaan op de functie
van de motoren.
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De 10kV motoren zijn:
1) Koelwaterpomp motoren (2 maal)
2) Rookgasventilator motoren (2 maal)
3) Elektrische voedingspomp motor
4) Verbrandingslucht ventilator motoren (2 maal)
5) Hoofdcondensaatpomp motoren (2 maal)

De 3kV motoren zijn:
1) Ketelcirculatiepomp motoren (3 maal)
2) Straalwaterpomp motoren (2 maal)
3) Poederkoolmolen motoren (5 maal)
4) Molenluchtventilator motoren (2 maal)
5) Hoofdinterkoelpomp motoren (2 maal)
6) Vacuumpomp motor
7) Circulatiepomp motoren (6 maal)

De 10kV motoren zijn niet redundant uitgevoerd. Ais slechts een motor beschikbaar is, zal een
eenheid beperkt zijn tot 60% van het nominale vermogen. De 3kV motoren zijn wei redundant
(n-1) uitgevoerd. De poederkoolmolen motoren vormen hierop een uitzondering. Oorspronkelijk
is ook dit systeem n-1 ontworpen. Bedrijfsvoering met slechts vier van de vijf molens was
vroeger mogelijk. Door afnemende kolenkwaliteit en toevoeging van Biomass daalt echter de
energiewaarde van de gebruikte brandstof en kan niet altijd langer worden volstaan met vier
molens.

3.2.3 Verdeelinrichtingen

De functie van de diverse aanwezige verdeelinrichtingen is het verdelen van de binnenkomende
voeding over diverse verbruikers. Daarnaast zijn meet-, regel- en beveiligingsfuncties
opgenomen in de verdeelinrichtingen. De Maasvlakte centrale heeft verdeelinrichtingen op
10kV, 3kV en laagspanningsniveau.

3.2.4 Noodsysteem

Ten einde een veilige uitbedrijfsname te kunnen garanderen tijdens een black-out situatie, zijn
diverse voorzieningen getroffen. Onder een black-out situatie wordt verstaan het wegvallen van
de netspanning gevolgd door het mislukken van eilandbedrijf.
Een noodstroomaggregaat voorziet de belangrijkste systemen van spanning in geval van een
black-out. Het veilige-voeding-gelijkspanningsysteem voedt de belangrijkste systemen, zoals
besturingssystemen, beveiligingssystemen en noodpompen zonder spannings-onderbreking.
Het systeem is zodanig ontwerpen dat in het slechts denkbare scenario de eenheid nog veilig
uitbedrijf kan worden genomen. Onder het slechts denkbare scenario wordt hierbij overigens
verstaan het wegvallen van de netvoeding en het niet functioneren van de noodstroom
aggregaten.

3.3 Bedrijfsfilosofie

Onder normale condities, dat wil zeggen dat als aile componenten storingsvrij functioneren, zijn
aile koppelschakelaars van de verdeelinrichtingen geopend en aile transformatoren in bedrijf.
De transformatoren worden daardoor niet zwaarder belast dan 50%. Redundante motoren
staan over het algemeen allebei in bedrijf. Een trip van een transformator zal bijna altijd leiden
tot een trip van de eenheid, aangezien het net met geopende koppelschakelaar wordt bedreven
en er geen automatische omschakelautomatiek aanwezig is. Het trippen van een redundante
motor leidt meestal niet tot een trip van de eenheid.

Het trippen van niet redundante motoren heeft tot gevolg dat de eenheid direct wordt beperkt tot
60% van het nominale vermogen. Het is goed mogelijk dat de regeling van een centrale het
verlies van een motor goed opvangt en een eenheidtrip kan worden voorkomen.
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4 Risico management

4.1 Inleiding

In het kader van levensduurverlenging dienen risico's te worden afgewogen. Vragen die ons
bezighouden zijn onder andere: wat is het risico van een bepaalde component wanneer deze
langer wordt toegepast dan de vooraf afgesproken levensduur? Maar wat verstaan we onder
risico en hoe kunnen we dit risico bernvloeden? Antwoorden op deze vragen komen aan bod in
dit hoofdstuk.

4.2 Wat is risico management?

Voor risico management bestaan vele definities [Wonderen 14]. De meeste definities lijken op
elkaar, zij het met een andere formulering. In het kader van het opzetten van risico
management binnen E.ON Benelux is de volgende definitie ontwikkeld:

Risico management is een continu, systematisch en proactief proces van risico
identificatie, risicobeheersing en risicocommunicatie vanuit een organisatiebreed
perspectief.

In deze definitie zijn de drie belangrijkste kemwoorden: risico-identificatie, pro actief en
risicobeheersing. Met risico-identificatie wordt bedoeld dat aile potentiele risico's die de
onderneming loopt, bekend moeten zijn. Pro actief wil zeggen dat risico's vooraf vastgesteld
dienen te worden en niet achteraf, waardoor reactief gehandeld zou moeten worden.
Risicobeheersing wil zeggen dat wij ons bewust zijn van de risico's die wij lopen en dat wij deze
beheersen.

Het proces risico management behelst het systematisch doorlopen van een drietal stappen
[Dreu e.a.12]:

1) Identificatie van risico's
2) Beoordelen van risico's
3) Beheersen van risico's

In de volgende paragrafen zullen deze drie stappen nader worden toegelicht.

4.3 Identificatie van risico's

Voor het identificeren van risico's zijn tal van systematieken ontwikkeld. Op het gebied van
(operationele) veiligheid zijn er bijvoorbeeld de RIE (risico inventarisatie en evaluatie) en de
HAZOP (hazard and operability study). Brainstormen met experts kan in sommige situaties ook
een uitstekende methode zijn [Dreu e.a.12].

In deze scriptie zullen we gebruik maken van de FMECA identificatie methode. FMECA staat
voor Failure Mode, Effect and Criticality Analysis. Deze methode heeft als doel het opsporen
van aile ongewenste gebeurtenissen in een proces en het bepalen van de faalvormen die tot
deze gebeurtenissen leiden. De kriticiteitsfunctie in deze analyse heeft als doel het correleren
en naar ernst rangschikken van de diverse faalvormen [Kema 13].
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In hoofdstuk 5 zal uitvoerig worden ingegaan op het toepassen van de FMECA methode.

4.4 Beoordelen van risico's

Net als voor risico management bestaan voor risico diverse definities. De meest toegepaste en
algemeen bekende definitie is:

Risico = kans x effect.

Door het uitzetten van de kans op een gebeurtenis tegen het effect van deze gebeurtenis kan
het risico worden bepaald. Met behulp van een risicomatrix kan dit risico worden geschat. Deze
matrix geeft in een aantal categorieen weer welke risico's een bedrijf acceptabel (groen), onder
voorwaarde acceptabel (geeI) of niet acceptabel vindt (rood). In figuur 4-2 is dit vereenvoudigd
weergegeven.

laag laag

kans on

laag middel hoog

middel

hoog

middel

hoog

Figuur 4-2: Vereenvoudigde risico matrix

De risicomatrix wordt meestal gebruikt om op management niveau beslissingen te kunnen
nemen. Het schatten van de kans gebeurt daarbij op basis van ervaring uit het verleden. Zo
wordt een lage kans bijvoorbeeld verbonden aan 'nooit eerder van gehoord binnen de industrie'
en een hoge kans aan 'meerdere keren per jaar plaats gevonden binnen het bedrijf' [Boere 11].
Het mag duidelijk zijn dat deze kans benadering niet afdoende is voor een wetenschappelijke
benadering voor het bepalen van de restlevensduur van componenten.

4.5 Beheersen van risico's

De laatste stap in het proces risico management is, indien noodzakelijk, het vaststellen van
risico reducerende maatregelen. Risico-reductie kan op een aantal manieren worden bereikt
[Wonderen 14]:

1) Het volledig elimineren van het risico
2) Het verkleinen van de kans van optreden
3) Het beperken van de gevolgen
4) Het overdragen van de risico's naar derden (verzekeren)

Door het nemen van maatregelen wordt het risico gereduceerd en daarmee wordt het risico
verschoven naar een gebied in de risicomatrix met een hogere acceptatie grens.

4.5.1 Kans reducerende maatregelen

De kans op optreden kan worden be·invloed. Bijvoorbeeld: de kans dat een beveiliging
onterecht aanspreekt en leidt tot het afschakelen van een transformator, kan worden verkleind
door het uitvoeren van deze beveiliging middels twee uit drie techniek. Hierbij moeten minimaal
twee beveiligingen aanspreken alvorens de transformator wordt afgeschakeld. De kans dat de
beveiliging faalt wordt hier niet mee verkleind. Wei dat dit zou leiden tot het onterecht
afschakelen van een transformator.

Een andere belangrijke maatregel is het uitvoeren van conditiebewaking en het aanpassen van
het onderhoud op basis van de bevindingen. Deze methode staat bekend als CBM, Condition
Based Maintenance. Met CBM worden gericht de faalindicatoren van een component op
conditie bewaakt, om daarmee uitval van een component vroegtijdig te zien aankomen.
Moeilijkheid hierbij is om vast te stellen wat de faalindicatoren zijn en welke parameters moeten
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worden bewaakt. Ook het analyseren van de verzamelde data en het daaruit trekken van
conclusies aangaande restlevensduur is niet eenvoudig.

4.5.2 Effect reducerende maatregelen

Ook het effect kan worden be"invloed. Het ontwerp van een installatie bepaalt al grotendeels
welke risico's toelaatbaar zijn. Effect reducerende maatregelen zijn bijvoorbeeld het parallel
schakelen van transformatoren die elk 50% belast zijn. Mocht een transformator uitvallen dan
hoeft dit geen effect op te bedrijfsvoering te hebben, of slechts van korte duur.

Tot slot kan nog worden genoemd dat het op voorraad hebben van de juiste reservedelen ook
een effect reducerende maatregel is.

4.6 Uitgangspunten levensduurverlenging
Het managen van risico's begint zoals besproken in paragraaf 4.3 met het identificeren van
risico's. In het kader van deze scriptie zullen we dit doen middels het opzetten van een FMECA.
Voordat een FMECA kan worden opgesteld is het belangrijk om vast te stellen wat onder
kritische situaties wordt verstaan. Daarvoor moet eerst worden vastgesteld wat nu eigenlijk
precies onder levensduurverlenging wordt verstaan. Hiervoor kunnen we de volgende definitie
opstellen:

Het doel van levensduurverlenging van een elektriciteitscentrale is om de levensduur met
een bepaalde periode te verlengen binnen een vastgesteld operating window.

In de studie naar levensduurverlenging zijn we ge"interesseerd in welke investering hier
tegenover staat.

In het operating window van een centrale zijn parameters vastgelegd waarbinnen de centrale
bedreven wordt in een bepaalde periode, zoals:

1) De load factor van de centrale
2) Inzet centrale: basis last bedrijf of start/stop bedrijf
3) Beschikbaarheid van de eenheid in de voorziene periode
4) Toelaatbare milieu belasting (bijvoorbeeld uitstoot van CO2, NOx en fijnstof)
5) Vastgestelde exploitatiebudget

Een aanname kan zijn dat de centrale gedurende de bepaalde periode binnen hetzelfde
operating window wordt bedreven als in de periode daarvoor. Dit betekent dat de
storingsfrequentie en de storingsduur van de componenten niet significant mogen toenemen ten
opzichte van de voorgaande periode. Hierbij er van uitgaande dat in de voorgaande periode de
eenheid binnen het operating window is bedreven.

Deze laatst genoemde aanname is tevens de aanname die genomen is voor de Maasvlakte
centrale en deze zullen we vanaf nu ook verder hanteren. Met de huidige stand van het
Nederlandse productiepark, waarbij een minimale reservecapaciteit aanwezig is, zal dit ook
voor andere centrales waar levensduurverlenging wordt overwogen gelden. In dit geval betreft
het een verlenging van de levensduur met 10 jaar (van 2012 tot 2022).

In drie opzichten is het operating window van de centrale Maasvlakte enigszins gewijzigd ten
opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, te weten:

1) Vanaf 1998 vindt bijstook plaats van Biomassa en andere restproducten
2) Om te voldoen aan strengere emissie-eisen per januari 2008 is een Denox installatie

geplaatst.
3) Door afnemende kolenkwaliteit volstaat het niet altijd meer om met vier kolenmolens bedrijf

te voeren. In de huidige situatie is het noodzakelijk dat aile vijf de molens beschikbaar zijn.

De invloed van deze wijzigingen op het EB-net zijn minimaal. Aileen punt 3 heeft als invloed dat
er geen n-1 situatie meer bestaat voor de elektromotoren van de kolenmolens.
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De vraag die centraal staat op het gebied van risico management bij levensduurverlenging kan
tot slot in €len zin worden samengevat:

Wat is de toename in risico dat de onderneming loopt met de huidige technische
instal/atie indien de levensduur met een bepaalde periode wordt verlengd, gegeven het
oude en nieuwe operating window?

Het zal duidelijk zijn dat hier voornamelijk een financieel risico wordt bedoeld.
Aile (technische) factoren die invloed kunnen hebben op de genoemde doelstellingen moeten
als kritisch worden beschouwd en nader worden geanalyseerd. Ais bovengenoemde vraag
beantwoord kan worden, is het mogelijk om vast stelien welke risico reducerende maatregelen
moeten worden getroffen in het kader van levensduurverlenging. Daarmee is het tevens
mogelijk om de bijbehorende investering vast te stellen.

De kriticiteit kan in formulevorm als voigt worden gedefinieerd [Kema 13].

C = AXfJXSxt (1)

Waarin:

A =Frequentie waarmee de desbetreffende faalvorm optreedt
f3 =Factor die aangeeft met welke waarschijnlijkheid de faalvorm tot het eindeffect zal leiden
S =Factor die de ernst van de faalvorm weergeeft
t = Faaltijd

Het bepalen van A en f3 is hierbij moeilijk en zoals we zullen zien in hoofdstuk 6, voor sommige
componenten bijna onmogelijk. Daarnaast zijn de uitkomsten van deze formule moeilijk te
vertalen naar praktisch noodzakelijke maatregelen. We zulien deze formule daarom verder niet
toepassen.
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5 Failure Mode Effect and Criticality Analyses
In hoofdstuk 4 is het proces risico management beschreven. De eerste stap in dit proces is het
identificeren van risico's. In dit hoofdstuk zal deze eerste stap worden uitgewerkt middels het
opzetten van een FMECA.

5.1 Wat is een Failure Mode Effect and Criticality Analyse?

In paragraaf 4.6 is de rol van risico management beschreven in het kader van
levensduurverlenging van centrales. Vastgesteld is dat hierbij het schatten van de verhoging
van het risico centraal staat. In paragraaf 4.3 is reeds aangegeven dat voor de identificatie van
de risico's, in deze scriptie, gebruik zal worden gemaakt van de FMECA methode. In de meeste
literatuur wordt de FMEA besproken, zonder kriticaliteitsanalyse.
Een FMEA is een stuk gereedschap waarmee achtereenvolgens bepaald kan worden
[Roubroeks 15]:

1) Hoe een bepaalde component kan falen
2) De oorzaak van dit falen
3) Vaststellen van het effect van dit falen

De FMECA voegt hier nog een kriticaliteitsanalyse aan toe. Middels deze analyse kan de
kriticaliteit van componenten of processen ten opzichte van elkaar worden gecorreleerd en
gerangschikt.

Afhankelijk van de toepassing worden verschillende varianten FME(C)A's onderscheiden.
Kema [13] maakt onderscheid in twee categorieen, terwijl Roubroeks [15] vier varianten
onderscheidt. Voor de toepassing in deze scriptie komen de varianten genoemd in Kema [13]
het dichtst in de buurt, te weten:

Procesgerichte
FME(C)A's

Productgerichte
FME(C)A's

: Een procesgerichte FME(C)A richt zich op de analyse van het proces.
Deze analyse richt zich dus op de impact van het falen van een enkele
(samengestelde) component op het gehele proces. Deze vorm zal
centraal staan in dit hoofdstuk.

: Een productgerichte FME(C)A richt zich op de analyse van een
(samengestelde) component. Dit kan in de ontwerpfase zijn, maar ook
tijdens de gebruiksfase. Deze vorm zal worden toegepast in het volgende
hoofdstuk, waar het faalgedrag van individuele componenten wordt
onderzocht.

5.2 De FME(C)A procedure

De methodiek van de FME(C)A berust op het ontdekken van invloeden die het beschouwde
systeem verhinderen de toegedachte functie te vervullen. Het principe is gebaseerd op creatief
denken van diegene die deelnemen aan het FME(C)A proces [Kema 13].

Roubroeks [15] beschrijft een zeven stappenplan om te komen tot een volledige FME(C)A.

Stap 1
Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

: Beschrijf het te analyseren systeem en de gewenste betrouwbaarheid
: Construeer functionele en betrouwbaarheidsdiagrammen om de

onderlinge samenhang vast te stellen
: Benoem de aannames en beschrijf de definities van systeem en

subsysteem falen
: Beschrijf de componenten, hun faalmechanisme en faalfrequentie
: Complementeer een set van FME(C)A sheets
: Vul de sheet aan met effect categorieen en faalfrequenties
: Identificeer de betrouwbaarheids kritische componenten

Stap 1, 2, 3, 5 en 7 zullen in de komende paragrafen aan bod komen.
Het gedeelte over faalfrequenties in stap 4 en 6 is onderdeel van de volgende hoofdstukken.

26



5.2.1 Stap 1: Beschrijf het te analyseren systeem en gewenste betrouwbaarheid

Het te beschouwen systeem is de elektrotechnische installatie zoals beschreven in hoofdstuk 3.
De gewenste betrouwbaarheid van dit systeem moet worden opgesplitst in twee categorieen.
Ten eerste die componenten die bij uitvalleiden tot het onvoorzien niet beschikbaar (ONB) zijn
van de eenheid. Ten tweede die componenten die na (herhaaldelijk) falen grote financiele
consequenties kennen, anders dan het veroorzaken van ONB, zoals een grote reparatie of
vervangkosten.

ONB wordt uitgedrukt in het percentage niet geleverde energie ten opzichte van de maximaal
haalbare elektriciteitsproductie per jaar. Dit is voor een enkele eenheid van de Maasvlakte
centrale:

520MW x 365dagen x 24uur =4.56GWh

Naast ONB bestaat er ook VNB. Dit staat voor voorzien niet beschikbaar. Deze periode is
noodzakelijk voor het uitvoeren van onderhoud wat niet tijdens bedrijf mogelijk is.

De totale beschikbaarheid van een eenheid komt daarmee op:

Beschikbaarheid =1- ONB - VNB

Voor de Maasvlakte centrale is het VNB percentage gesteld op 3% per jaar. In het jaar dat een
revisie staat gepland, kan dit aanmerkelijk hoger liggen.
Het ONB percentage voor de Maasvlakte is gesteld op 4%. Dit komt overeen met O,18GWh,
ofwel ongeveer 15 productiedagen. Voor de elektrotechnische installatie in het bijzonder is geen
ONB percentage vastgesteld. De elektrotechnische installatie heeft in het verleden niet veel bij
gedragen aan het onvoorzien niet beschikbaar zijn van de Maasvlakte eenheden. Dit blijkt uit de
storingsgegevens van de centrale Maasvlakte. Deze trend is tevens algemeen waarneembaar
in elektriciteitscentrales [Wels, 9 biz 28].
Figuur 5-1 geeft een analyse weer van de elektrotechnisch gerelateerde storingen van de
centrale Maasvlakte tussen 1987 en 2002 [Wels 17].
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Figuur 5·1: ONB t.g.v. elektrotechnische storingen

Het verloop van de storingen is vrij grillig. Daar waar uitschieters waarneembaar zijn in de
grafiek is sprake van het falen van zogenaamde HILP componenten. (High Impact Low
Probability = hoge impact, lage kans). In 1989, 1998 en 2002 was dit voor eenheid 2 het falen
van de machinetransformator. In 1994 en 1996 waren er problemen met de generator van
eenheid 1 en in 2001 met de machinetransformator van dezelfde eenheid.
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Het is gebleken dat het herhaaldelijk falen van de machinetransformator is veroorzaakt door
een ontwerpfout. Deze storingen zijn niet meegenomen in de onderstaande analyse, omdat het
gemiddelde sterk door deze storingen wordt be·invloed.
Ais we het falen van de machinetransformator niet meerekenen, heeft de elektrische installatie
een gemiddelde DNS bijdrage in de periode 1987 tot 2002 van 0,45% voor eenheid 1 en 0,27%
voor eenheid 2. Het gemiddelde van deze twee bedraagt 0,36%, ofwel 31 storingsuren per jaar.
Het gemiddelde DNS over beide eenheden vanaf 1993 bedraagt 3,5%. Dit is ook exclusief het
falen van de elektrische HILP componenten. De bijdrage van het elektrische systeem bedraagt
daarmee ca 10% van het totaal. Deze waarde stellen we als de gewenste betrouwbaarheid voor
levensduurverlenging. Een kanttekening moet worden geplaatst bij de individuele storingen die
een DNS hebben veroorzaakt groter dan 2% per jaar. In de huidige geprivatiseerde markt
worden deze storingen minder geaccepteerd dan in de voorgaande SEP periode. Kosten die
gemoeid gaan met dergelijke grote storingen zijn aanzienlijk. Dit kan worden beschouwd als
een verandering in het operating window, zoals ook beschreven in hoofdstuk 4.3. Het
verhoogde risico van verouderende HILP componenten moet daarom zeker onderdeel zijn van
elk levensduurverlenging onderzoek.

5.2.2 Stap 2: Construeer functionele en betrauwbaarheids diagrammen

Stap 2, het construeren van functionele en betrouwbaarheids blok diagrammen, is noodzakelijk
om overzicht te verkrijgen in de afhankelijkheid van de systemen. Het single-line schema van
een elektrotechnische installatie, zoals weergegeven in bijlage H, voldoet hier al aan. Dit
schema geeft voldoende inzicht voor het construeren van een procesgerichte FME(C)A.

5.2.3 Stap 3: Senoem de aannames en beschrijf de definities van systeem en subsysteem
falen

De FMECA is opgedeeld in de volgende hoofdsystemen:

1) Transformatoren
2) Generator en toebehoren
3) Middenspannings-verdeelinrichtingen
4) Middenspannings-motoren
5) Hoog- en middenspannings-kabels
6) Laagspanningsverdeelinrichtingen
7) Laagspanningsmotoren
8) Dverige systemen

Voor elke groep is onderzocht wat de impact is op de bedrijfvoering wanneer een individuele
component binnen deze graep faalt. De oorzaak van falen wordt niet nader benoemd.
Uitgangspunt is dat de component destructief faalt. De component kent daardoor een maximale
reparatie / vervang tijd, vastgesteld door experts.

Daarnaast wordt aangenomen dat componenten die al zijn vervangen in het kader van
levensduurverlenging geen risico verhogende factor meer vormen.

5.2.4 Stap 5: Complementeer een set van FME(C)A sheets

De FMECA sheet die voor de procesgerichte FMECA gebruikt zal worden, is weergegeven in
figuur 5-2. De FMECA sheet is een aangepaste versie van de door NRG ontwikkelde sheet
[WeIs 10].
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Figuur 5-2: FMECA Sheet

De kolommen in deze sheet hebben de volgende betekenis.

KKS

Soort

Gebeurtenis

Gevolg

n-x

Vermogens
beperking

: Hier dient de KKS code van het te analyseren component te worden
ingevuld.

: Nadere omschrijving van de component, zoals spanningsklasse of
functie

: De gebeurtenis die tot falen van de component leidt. Zoals aangegeven
in de vorige paragraaf wordt uitgegaan van de ergst denkbare
gebeurtenis. Deze gebeurtenis dient wei realistisch veronderstelt te
worden.

: Het gevolg van het falen van de betreffende component op het proces
wordt hier beschreven.

: Het getal in deze kolom geeft aan of het systeem n-1 , n-2, n-3 etc is
uitgevoerd.

: Deze kolom geeft de vermogensbeperking weer die het falen van de
component tot gevolg heeft. Deze beperking wordt onderverdeeld in drie
categorieen, te weten:

Getal
o
5
6

Duur vermogens
beperking

De 60% waarde wordt bepaald door het technische minimum van de
Maasvlakte centrale. Dit staat ongeveer gelijk aan 210/520 =40% van
het maximum vermogen. In deze situatie is dus een vermogensbeperking
van 60%. Het andere uiterste is 20%. Het falen van niet redundante
kritische componenten leid minimaal tot een vermogensbeperking van
20%.

De getallen zijn zodanig gekozen dat er in een later stadium, na
vermenigvuldiging met de duur van de vermogensbeperking, slechts
unieke uitkomsten ontstaan.

: De duur van de vermogensbeperking wordt bepaald door de reparatietijd
van de gestoorde component of door de tijd benodigd om risico
reducerende maatregelen te activeren. Deze tijd wordt uitgedrukt met de
letter A [Kling 1]. De duur van de vermogensbeperking is eveneens
opgedeeld in vier categorieen:

Duur VB in uren
A < 48

48 < A < 168
168 < A < 728

A> 728

Voor de duidelijkheid: 48 uur komt overeen met twee dagen, 168 uur
komt overeen met een week een 728 uur komt overeen met een maand.

29



Economische
schade

: De economische schade wordt uitgedrukt in: vermogensbeperking x duur
vermogensbeperking
Deze vermenigvuldiging Jevert de matrix op zoals weergegeven in
Figuur 5-3.

VB duur
1 0
2 0
3 0
4 0

Figuur 5-3: Economische schade uitval componenten.
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ONB<0,55%
O,55<ONB<1 ,15%
ONB>1,15%

De kleuren in de tabel geven de maximale ONB waarde aan van het
incident in die klasse. Stel, uitval van component X valt in klasse 10, dan
veroorzaakt deze storing tussen de 0,55 en 1,15% ONB per uitval.
Daarmee is nog niet een acceptatiegrens gedefinieerd. Deze is
afhankelijk van de faalfrequentie van de component in combinatie met de
faalfrequentie van de overige componenten. Deze matrix mag daarom
ook niet worden vergeleken met de risico matrix zoals besproken in
paragraaf 4.4.

Effect Categorie : Conform de vier kleuren wordt de economische schade ingedeeld in vier
effect categorieen. Deze categorieen zijn bepalend voor de manier
waarop de componenten onderzocht dienen te worden op
restlevensduur. Het kan ook bepalend zijn voor de keuze van de risico
reducerende maatregel.

Categorie 1 • : Falen component leidt tot ontoelaatbaar productieverlies, als gevolg van
een lange hersteltijd. De componenten in deze categorie moeten behoren
tot de HILP componenten groep. In het kader van levensduurverlenging
is het voorspellen van het risico van deze groep van groot belang.

Categorie 2 : Falen component leidt tot een ongewenste situatie, echter door
aanwezigheid van de juiste risico reducerende maatregelen kan de
storing binnen 1 week worden verholpen.

Categorie 3 : Door de aanwezigheid van redundantie kan de bedrijfsvoering binnen 48
uur hersteld worden.

Categorie 0 • : Component is niet kritisch. In het kader van levensduurverlenging is het
enkel van belang om te weten of een toenemende faalfrequentie kan
leiden tot hoge vervangings- of reparatie kosten.

Kans op oorzaak : De faalkans van de component uitgedrukt ik 'faalkans per uur'

Risico : Kans vermenigvuldigd met het effect

Risico reducerende : In deze kolom is aangegeven welke huidige risico reducerende
maatregelen maatregelen zijn opgenomen in het proces en welke levensduur

verlengende maatregel wordt voorgesteld.

5.3 Resultaten FMECA EB-net EFM

5.3.1 Inleiding

In de komende paragrafen worden de resultaten besproken van de procesgerichte FMECA die
is uitgevoerd op het EB-net van de centrale Maasvlakte. De FMECA is opgedeeld in de
hoofdsystemen zoals besproken in paragraaf 5.2.3. De volledige FMECA is toegevoegd in
bijlage E. Voor de volledigheid kan nog worden genoemd dat de resultaten worden besproken
van een eenheid. Het algemeen eigen bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten.
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1BT01
1BT02

Categorie 3
KKS code t e huidi e maatre el

1BU01 1OkV /3kV vervangen
1BU02 10kV / 3kV vervangen
1CT1 0 10kV /Oo4kV vervangen
1CT20 10kV / Oo4kV vervangen
1CT30 1OkV / Oo4kV vervangen
1CT40 10kV / O.4kV vervangen
1CT11 1OkV / 0.4kV geen
1CT12 10kV /O.4kV geen

Figuur 5-4: Resultaten FMECA hoofdsysteem transformatoren

380kV / 21 kV vervangen
21 kV/ O.8kV nieuwe component

1OkV / Oo4kV nieuwe component
1OkV / Oo4kV nieuwe component
1OkV / Oo4kV geen
1OkV / Oo4kV geen
1OkV /Oo4kV geen
10kV /Oo4kV geen
10kV / 3kV geen
1OkV / 3kV geen

Categorie 1
t e huidi e maatre el

KKS code

1AT01
1BT03

KKS code

11 BFT01
12BFT02
1CT51
1CT61
1CT71
1CT81

1BU03
1BU04

5.3.2 Transformatoren

Het EB net van de centrale Maasvlakte kent 20 transformatoren. In het kader van
levensduurverlenging centrale Maasvlakte zijn daarvan negen stuks vervangen. Door de komst
van een ander type bekrachtigingssysteem (zie paragraaf 3.2) is een transformator toegevoegd.
Door de installatie van de DeNOx zijn nog eens twee kleine transformatoren toegevoegd. De
opdeling van de transformatoren in de categorieen 0 Vm 3, conform paragraaf 5.204, is
weergegeven in figuur 5-4. Tevens is aangegeven welke maatregelen in het kader van
levensduurverlenging zijn genomen.

Categorie 0
e huidi e maatre el

In figuur 5-4 is middels groene arcering aangegeven van welke transformatoren de verwachte
restlevensduur dient te worden bepaald. Door de komst van de nieuwe bekrachtiginginstallatie
is er tevens een categorie 1 component bij gekomen. Ondanks dat deze component nieuw is,
zal analyse van deze component wei noodzakelijk zijn, aangezien voor deze component geen
reserve voorradig is.

5.3.3 Generator

De generator kan worden gezien als een samengesteld component, bestaande uit de volgende
onderdelen [Mooren e.a.18]:

1) Stator
2) Rotor
3) Bekrachtiging
4) Koeling
5) Lagering
6) Hulpapparatuur

a. Afgaande leidingen generator
b. Generator schakelaar
c. Meet-,regel- en beveiligingsapparatuur

In figuur 5-5 zijn de resultaten van de FMECA uitgezet.
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KKS code
510
520
550

KKS code
530
540
610

620

Categorie 1
e

Stator
Rotor
Generatorlagering

Categorie 2
e

Bekrachtiging (excl. transformator)
Generatorkoeling
Afgaande leidingen generator
(elektrisch)
Generatorschakelaar geen

KKS code
630

Categorie 3
e huidi e maatre el

Meet, regel en beveiligingsapparatuur vervangen
van de generator

Figuur 5-5: Resultaten FMECA hoofdsysteem generator

Wegens een ontwerpfout zijn de rotoren van Maasvlakte eenheid 1 en 2 in respectievelijk 2004
en 2003 vervangen. Gelijktijdig zijn de generatorlagers gereviseerd. In het kader van
levensduurverlenging zijn de generator bekrachtiginginstallatie en de generator
beveiligingsinstallatie vervangen.

5.3.4 Middenspannings-verdeelinrichtingen

Het EB-net van de centrale Maasvlakte bestaat zoals beschreven in hoofdstuk 3 uit onder
andere een 3kV en een 1OkV systeem. De verdeelinrichtingen van beide systemen zijn identiek.
Het systeem kan opgedeeld worden in een aantal subsystemen, te weten:

1) Hoofdrail systeem
2) Schakelaars (uittrekbaar)
3) Beveiligingen

De Maasvlakte kent 10 hoofdrailsystemen met totaal 58 schakelaars per eenheid. Elk
railsysteem en elke schakelaar kent zijn eigen beveiliging. De beveiligingen zijn niet in de
verdeelinrichtingen ge"integreerd, maar staan gescheiden opgesteld. De hoofdrail bestaat uit
een volledig gesloten gietharsge"isoleerd systeem. Zonder theoretisch onderbouwing wordt de
kans op falen van dit railsysteem op zeer klein verondersteld3

.

In het kader van levensduurverlenging Maasvlakte is het faalgedrag van de 58 schakelaars niet
nader onderzocht. Aile schakelaars vallen in categorie 0 of 3. Daar moet echter een
kanttekening bij worden geplaatst. De reden dat de schakelaars niet zeer kritisch zijn komt door
het aanwezig zijn van een reserveschakelaar. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om van
redundante systemen schakelaars 'te lenen' voor niet redundante systemen. De kans op
langdurige ONB door het falen van schakelaars is daarmee klein.

Wanneer er sprake is van structurele veroudering van deze schakelaars zal uiteindelijk een
stijging van de faalfrequentie toch een grote impact hebben op voornamelijk de
exploitatiekosten.

5.3.5 Middenspannings-motoren

De Maasvlakte centrale kent 30 middenspannings-motoren (MS-motoren) waarvan negen op
10kV niveau en de overige motoren op 3kV niveau.

3 Dil is geconcludeerd naar aanleiding van gesprekken lussen leverancier Ealon Holec en E.ON
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Categorie 0 Categorie 1
KKS code e KKS code e

1BA11M006 Hooldcondensaatpomp A 1BA11MOO4 Koelwaterpomp A
1BA12M005 Hoofdcondensaatpomp B 1BA11MOO5 Rookgasventilator A
1BB11M002 Ketelcirculatiepomp A 1BA11M007 Elektrische Voedings

Pomp
1BB11M003 Straalwaterpomp A geen 1BA11M010 Verbrandingslucht geen

ventilator A
1BB11M004 Hoofdinlerkoelpomp A geen 1BA12M004 Koelwaterpomp B geen
1BB12M002 Ketelcirculatiepomp B geen 1BA12M006 Rooggasventilator B geen
1BB12M003 Siraaiwaterpomp B geen 1BA12M008 Verbrandingslucht geen

ventilator B
1BB12M004 Hoofdinterkoelpomp B geen 1BB21M002 Molenlucht ventilator A geen
1BB21M003 Ketelcirculatiepomp C geen 1BB22M002 Molenlucht ventilator B geen

1BB22M003 Vaccumpomp geen
1BB30M002 Circulatiepomp A1 geen Categorie 2
1BB30M003 Circulatiepomp A2 geen KKS code e
1BB30M004 Circulatiepomp A3 geen 1BB11M005 Poederkoolmolen 1
1BB30M002 Circulatiepomp A1 geen 1BB12M005 Poederkoolmolen 4
1BB30M003 Circulatiepomp A2 geen 1BB21MOO4 Poederkoolmolen 2
1BB30M004 Circulaliepomp A3 geen 1BB21MOO5 Poederkoolmolen 3

1BB22M004 Poederkoolmolen 5
Figuur 5-6: Resultaten FMECA MS motoren

Op de elektrische voedingspomp (EVP) en vacuOmpomp na, zijn alie motoren redundant
uitgevoerd. Uitval van een van de motoren in categorie 1 leidt echter tot een gedeeltelijke
vermogensbeperking tot ca 60%, zodat van voliedige redundantie geen sprake is.
In het kader van levensduurverlenging is er van uit gegaan dat de MS-motoren niet zulien
leiden tot verhoogde ONS, dan wei verhoogde onderhoudskosten. Er is wei rekening gehouden
met de aanschaf van enkele reservemotoren welke in categorie 1 valien. Dit om de effecten van
het eventueel falen van de motoren te beperken. Discutabel is of dit als levensduurverlengende
maatregel mag worden gezien, aangezien van bijna elk type motor meerdere aanwezig zijn in
het proces. Ais een motor ten gevolge van veroudering zal falen is het aannemelijk dat de
motoren van hetzelfde type en onder gelijke bedrijfscondities ook op korte termijn zulien falen.
De effecten voor direct productieverlies mogen dan wei afgedekt zijn, de financiele
consequenties voor het vervangen van de motoren niet. Door deze onduidelijkheid zijn de
reserveonderdelen ook nog niet aangeschaft. Deze scriptie zal moeten uitmaken wat de juiste
keuze is.

5.3.6 HS en MS kabels

Zoals beschreven in hoofdstuk 2.6, is de Maasvlakte centrale in 1986 omgebouwd van gas naar
kolen. Vele componenten zijn hierbij hergebruikt en daarnaast is een omvangrijke
rookgasreiniginginstaliatie bijgebouwd. De Maasvlakte kent daardoor twee type kabelsoorten,
namelijk de hergebruikte kabels uit de nieuwbouw periode in de jaren 70 en de toegepaste
kabeltypen tijdens de ombouw midden jaren '80. Figuur 5-7 geeft een overzicht van de
toegepaste middenspanning kabeltypes op de Maasvlakte.

Flguur 5-7. Toegepaste kabeltype centrale Maasvlakte ultgedrukt In meters

Kabel type doorsnede mm2 Totaal
3x25 3x50 3x70 3x95 3x120 3x185 3x240

SEMvKrv 9/15kV 180 280 670 1.130
VG-YMvKrv 9/15kV 1.100 3.630 1.800 6.530
VG-YMvKas 1.813kV 1.750 510 160 2.420
DVT MS 1.813kV 485 65 580 1.130
Grand Total 485 1.280 1.750 3.975 510 2.630 580 11.210

.4

Alie in figuur 5-7 genoemde kabeltypes zijn kunststofkabels. Het type SEMvKrv 9/15kV en het
type DVT_MS 1.8/3kV stammen uit 1974/ 1975 en zijn daarmee 33 jaar oud. De overige twee
typen stammen uit 1985/ 1986 en zijn daarmee ongeveer 22 jaar oud. In 2022, het jaar tot
wanneer de centrale Maasvlakte in bedrijf blijft, zijn de kabels respectievelijk 48 jaar en 37 jaar
oud.

4 Lengte en type alkomstig uit archie! E.ON Engineering B.V. Schatting is dat de lijst voor 90% volledig is wat lengtes
betreit
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De middenspanningskabels vormen de verbindingen tussen de in voorgaande subparagrafen
genoemde transformatoren, verdeelinrichtingen en motoren. Daarmee is direct aangetoond dat
een toenemende faalfrequentie niet wenselijk is. Een nadere analyse van deze kabels is
daarom ook zeker noodzakelijk. De huidige maatregel in het kader van levensduurverlenging is
aanschaf van enkele reservestukken.

De 380kV hoogspanningskabels, welke de verbinding vormen tussen de eenheden en het
koppelnet, zijn tijdens de revisies van 2006 en 2007 vervangen. Dit in verband met de komst
van een nieuw Tennet schakelstation.

5.3.7 Laagspannings-verdeelinrichtingen

Het 400V systeem van de centrale Maasvlakte bestaat uit vier 400V hoofdverdeelinrichtingen
welke 16 laagspanningsverdeelinrichtingen voeden. Het totale systeem kent ongeveer 400
afgaande velden, waarvan een groot deel uitgevoerd als motorveld. Laagspanningsverdelers en
de daarop aangesloten verbruikers kennen een hoge mate van redundantie. waardoor de
meeste verdeelinrichtingen niet kritisch zijn (zie figuur 5-8). Verdelers die wei kritisch zijn
kennen een korte reparatietijd. Op 400V niveau is het immers eenvoudig om provisoria aan te
leggen. Daarnaast is meestal sprake van het falen van een enkel veld in plaats van een hele
verdeler.

CategorieO Categorie 1
KKS code e huidi e maatre el KK8code e huid" e maatr el

lCC31 141 400V hoofdverdeler geen lCH51 162 400V verdeler geen
lCDl1/21 400V hoofdverdeler geen lDC32/42 Heavies hoofdverdeler vervangen
1OG21 131 400V verdeler vervangen 1OE12 Preventle 2de trap vervangen
1DH32 142 400V verdeler geen 1OE31 preventievoeding derde trap vervangen
1ON12/21 400V verdeler vervangen lDE32 preventievoeding eerste trap vervangen
lDN31 141 400V verdeler geen
10Pll 121 400V verdeler geen Categorie2
10Rll 121 400V verdeler geen KKS code e el
lDS12/41 400V verdeler geen lDS12/41
lDU32/42 400V verdeler vervangen
lCJ71 181 400V verdeler geen
lDT51 162 400V verdeler geen KKScode el

lCB22/32
lCA12 142

Figuur 5-8: Resultaten FMECA verdeelinrichtingen

In het kader van levensduurverlenging Maasvlakte zijn de meeste kritische verdelers
vervangen. Het onderzoeken van veroudering van de overige verdeelinrichtingen is echter nog
steeds zinvol gezien het aantal en de onduidelijkheid die er bestaat over de restlevensduur van
deze componenten. Falen van deze verdelers kan door het aantalleiden tot hoge
vervangkosten.

5.3.8 Laagspanningsmotoren

Een eenheid van de Maasvlakte centrale kent ongeveer 110 laagspanningsmotoren met een
vermogen groter dan 7kW. Ongeveer een gelijk aantal is aanwezig in de range tot 7kW. Door
de hoge mate van redundantie zijn slechts circa 20 motoren kritisch. Onder de 7kW worden
motoren niet gerepareerd, maar correctief vervangen. Boven de 7kW worden motoren zowel
preventief als correctief gereviseerd.

Uit de onderhoudsdatabase van E.ON blijkt dat laagspannings-motoren regelmatig worden
vervangen, dan wei gerenoveerd. In het kader van levensduurverlenging in het noodzakelijk om
te weten of een sterke toename in de onderhoudsfrequentie te verwachten vall. Dit om het
effect te bepalen op de onderhoudskosten.
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5.3.9 Overige componenten

Tot nu toe is asn specifieke groep componenten nog niet behandeld. Deze groep kenmerkt zich
door de aanwezigheid van (vermogens-) elektronica. Hierbij valt onder andere te denken aan:

1) Beveiligingen
2) Gelijkrichters
3) UPS systemen
4) Besturingssystemen

In het kader van levensduurverlenging zijn of worden deze componenten allen vervangen op de
centrale Maasvlakte. Opvallend is dat de noodzaak tot vervanging al voor het verstrijken van de
oorspronkelijke levensduur van de centrale noodzakelijk was. Het is daarom interessant om te
bepalen wat generiek de levensduur is van componenten waarin (vermogens-) elektronica is
verwerkt.

5.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is toegelicht wat een FMECA inhoud en zijn tevens de randvoorwaarden voor
het uivoeren van een FMECA neergezet. Vervolgens is een procesgerichte FMECA uitgevoerd
op de eigenbedrijfsinstallatie van de centrale Maasvlakte. Daarbij is als uitgangspunt genomen
dat een component destructief faalt en is onderzocht wat daarvan het effect is op het proces.
De componenten zijn ingedeeld in vier effect categorieen. Daarmee is een begin gemaakt met
stap 1 van het proces risico management, namelijk het identificeren van risico's. Aangezien
risico kans maal effect is, moet de kans op optreden ook worden bepaald om het werkelijke
risico te kunnen bepalen. Het bepalen van de kans zal onderwerp zijn van de komende
hoofdstukken.

Tevens is een ONB cijfer afgeleid voor de elektrische installatie. Deze is gesteld op 0,36% per
jaar. Dit komt ongeveer overeen met 10% van het totale ONB per jaar. Deze waarde geeft aan
dat het elektrische eigenbedrijf in het verleden een zeer hoge beschikbaarheid heeft gekend. In
het kader van levensduurverlenging is een vergelijkbaar hoge beschikbaarheid gewenst.
Daarbij moet worden opgemerkt dat sinds de privatisering, langdurige storingen door falen van
een component minder worden geaccepteerd dan vroeger.

De uitgevoerde FMECA is opgedeeld in acht hoofdsystemen. Per systeem is bepaald welke
componenten nader onderzocht dienen te worden op restlevensduur, om zodoende de
verhoging van het risico van deze component in het kader van levensduurverlenging te kunnen
bepalen. Een samenvatting hiervan is weergegeven in figuur 5-9. Afhankelijk van de kriticiteit
dient deze voorspelling een bepaalde mate van betrouwbaarheid te kennen.
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item Hoofdcomponenten Aandachtspunten effect categorie
(oaraaraaf 5.2.4)

1.0 Transformatoren
1.1 1OkV 1400V transformatoren 0/3
1.2 1OkV 13kV transformatoren 3
1.3 Bekrachtiainastransformator 1
1.4 21 kV 110kV EB transformatoren 2
2.0 Generator
2.1 Stator 1
2.2 GeneratorkoelinQ 2
3.0 MS verdeelinrichting
3.1 Schakelaars otim 3

4.0 MS motoren
4.1 Koelwateroomoen 1
4.2 Rooko asventilatoren 1
4.3 Elektrische Voedinas Pomo 1
4.4 VerbrandinQslucht ventilatoren 1
4.5 Molenlucht ventilatoren 1
4.6 Motoren alQemeen 0/2
5.0 HS en MS kabels
5.1 SEMvKrv 9/15kV otim 3
5.2 VG-YMvKrv 9/15kV otim 3
5.3 VG-YMvKas 1..8/3kV otim 3
5.4 DVT MS 1.8/3kV otim 3
6.0 LS verdeelinrichting
6.1 Motor control centers 0
7.0 LSmotoren
7.1 Toename onderhoudsinterval 0/1
8.0 Overiae svstemen
8.1 Veroudering componenten voorzien otim 3

van (vermoaens) elektronica
Figuur 5-9: Totasl overzlcht nsOOr te snalyseren componenten.

Een risico analyse van aile genoemde componenten vaIt buiten de doelstelling van deze
scriptie. Gekozen is om een methodiek te ontwikkelen voor het bepalen van het risico op basis
van een case study. Gekozen is voor een case study aan de rookgasventilator motor (RGV
motor). Deze motor is kritisch in de bedrijfsvoering en heeft in zijn levensduur nooit voor uitval
dan wei beperking van de eenheid geleid. Binnen E.ON is het niet duidelijk of en zo ja, welke
risico reducerende maatregelen in het kader van levensduurverlenging dienen te worden
genomen voor deze component.
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6 Case study: levensduurverwachting RGV motor
In het kader van levensduurverlenging zijn we ge'lnteresseerd in het verhoogde risico van
componenten welke langer worden toegepast dan hun oorspronkelijke levensduur. We zijn dus
ge'lnteresseerd in de snelheid waarmee de faalkans van een component toeneemt. Anders
gezegd, we willen weten hoe snel een component verouderd.

Een formele definitie voor veroudering is:

"Veroudering" is de degradatie van een component resulterend in het verlies van de
functionaliteit of achteruitgang van de prestatie van de component in de tijd. [Meale 38J

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden voor de rookgasventilator motor welke
informatiebronnen beschikbaar zijn voor het voorspellen van deze veroudering. Daarnaast zal
onderzocht worden of deze bronnen hiervoor voldoende informatie verschaffen.

6.1 Wat zijn faalindicatoren?

Faalindicatoren zeggen 'iets' over de (momentane) toestand van een component. In de meest
idealistische situatie is het mogelijk om op basis van het monitoren van faalindicatoren de
conditie van een specifieke component vast te stellen. In de praktijk is het echter moeilijk om de
juiste faalindicatoren te bepalen en te bewaken. Het vaststellen van acceptatiegrenzen is
daarbij ook moeilijk en kan per component verschillen. Ais voorbeeld kan hiervoor de
polarisatie-index-meting van isolatiemateriaal worden genomen. Ondanks de eenvoud van de
meting is de betekenis soms discutabel (zie bijlage D).

6.2 Welke gegevens zijn benodigd?

am de faalindicatoren van een component te kunnen bepalen is het belangrijk dat inzicht wordt
verkregen in de faalmechanismen van een specifieke component. Middels de in paragraaf 5.1
beschreven productgerichte FMECA is het verkrijgen van een dergelijk inzicht mogelijk. Een
productgerichte FMECA van de RGV motor zal in hoofdstuk 7 worden uitgevoerd. Voor de
faalmechanismen moeten vervolgens faalindicatoren worden vastgesteld en bijbehorende
acceptatiegrenzen.

Handvaten voor verdere analyse kunnen zijn:

1) Generieke faaldata van vergelijkbare componenten
2) antwerp gegevens van de component (normen)
3) Onderhoudshistorie van de component
4) Plant specifieke gegevens (inzet in proces)
5) Diverse literatuurbronnen

6.2.1 Generieke faaldata

Na een uitvoerige literatuurstudie5 kan worden geconcludeerd dat er geen bruikbare databases
beschikbaar zijn, waaruit de levensduurverwachting van middenspannings-motoren en specifiek
de RGV motoren, nauwkeurig genoeg kan worden bepaald in het kader van dit onderzoek. De
oorzaak hiervan kan worden toegeschreven aan:

1) Motorstoringen komen niet frequent voor, waardoor weinig faaldata voorhanden is
2) Vanwege redundantie in centrales veroorzaakt het uitvallen van motoren meestal geen

ONB, daardoor worden deze storingen niet geregistreerd
3) Een goed werkend onderhoudsmanagement systeem ontbreekt, daardoor worden

reparaties aan componenten niet goed gedocumenteerd
4) Beschikbare databases zijn niet volledig en meestal niet toegankelijk

5 Veer deze studie zijn E.ON Kraftwerke, Kema, NRG. IEEE, NRC en Cigre databases geraadpleegd.
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Aigemene faalfrequenties voor motoren zijn in enkele handboeken wei vindbaar, zoals het
handboek van de 'eurpean industry reliability databank'. Het Amerikaanse orgaan NRC (nuclear
regulatory commission) heeft informatie gepubliceerd over de toename van faalkansen over de
tijd [Meale 38, 39]. Hierbij ligt de nadruk echter op de grote componenten van een
elektriciteitscentrale. Indien motoren worden genoemd, is het niet duidelijk over wat voor soort
motoren het gaat, zoals merk, grote, spanningsklasse etc.

De gevonden faalkansen lopen uiteen van 1x1 0.5 tot 1x1 0.6 per uur.6 Niet duidelijk is welke type
motoren ten grondslag liggen aan het bepalen van deze waarden. Het toepassen van deze
faalfrequenties kan wellicht zinvol zijn waneer sprake is van grote populaties of voor het
bepalen van de overall betrouwbaarheid van een centrale. De gegevens zijn echter te generiek
om toe te passen voor het bepalen van de restlevensduurverwachting van een unieke
specifieke component. De toepasbaarheid van gemiddelde faalkansen is dus gelimiteerd en kan
ook misleidend zijn. Een specifieke component kan bijvoorbeeld veel slechter zijn dan het
gemiddelde, waardoor een schijnvertrouwen kan ontstaan. Ook onderhoudsgegevens zijn
meestal niet separaat verwerkt in de faalkansen. De impact van goed of slecht onderhoud is
daardoor niet duidelijk [Brown 36].

Op basis van literatuur onderzoek is het wei mogelijk om de relatieve bijdrage van het falen van
de hoofdonderdelen van motoren te bepalen.
De hoofdonderdelen van een motor zijn de stator, de rotor en de lagers. Middels diverse
onderzoeken is de relatieve bijdrage van deze onderdelen onderzocht betreffende het falen van
de motor als geheel [Thorsen 26] [Kema 27] [Stone 15], (zie figuur 6.1).

Com onent A B C
Lagers 52% 70% 41%
Stator 25% 20% 37%
Rotor 9% 10%

Overig 14% 12%

Figuur 6-1: Bijdrage van individuele motorcomponenten op het talen van de motor als geheel
A) Thorsen, B) Kema, C) Stone

De resultaten ontlopen elkaar wei, maar in aile gevallen vormen de lagers in combinatie met de
stator meer dan 80% de oorzaak van het falen van de motor. De rotor heeft een bijdrage van ca
10%. Deze relatieve bijdrage blijft over de eerste helft van de levensduur van de motor redelijk
constant. Dit is een van de weinige conclusies die kan worden getrokken uit een vrij omvangrijk
onderzoek gehouden in 1999 in de petrochemische industrie (figuur 6-2), [Thorsen e.a. 26].
Deze gegevens zijn tot stand gekomen op basis van een onderzoek onder ruim 480 motoren.
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Figuur 6-2: Bijdrage talen motor componenten uitgezet ten opzichte van de leeftijd
Dit onderzoek laat tevens zien dat de toenemende faalkans voornamelijk wordt bepaald door
een stijging van de faalfrequentie van de lagers. De stijging tussen 15 en 20 jaar door externe

6 Faallrequenties alkomstig reliability handbooken NRG (H.C.wels)
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invloeden kan op basis van dit onderzoek niet worden verklaard. De resultaten van deze studie
roepen helaas meer vragen op dan dat deze antwoorden geven.

6.2.2 Literatuur

Over verouderingsmechanismen van motoren is veel Iiteratuur beschikbaar. Ook is veel
Iiteratuur beschikbaar over faalindicatoren en over de beoordeling van meetgegevens [Stone
19, 20, 29, 30], [Gradin 21], [Bonnett 22, 23, 31, 32], [Tallam 24], [Nassar 28].

Een samenvatting van beschikbare, niet destructieve meetmethodieken en de beoordeling van
meetresultaten is weergegeven in bijlage D. De in deze bijlage beschreven meetmethodieken
zijn samengevat weergegeven in figuur 6-3. Tevens is in deze figuur aangegeven wat het
aandeel is van falen van individuele componenten in het falen van de motor als geheel. De
genoemde degradatiemechanismen komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

Motor

PI

Stator 37%
Thermisch 4,8% Elektrisch 7,8% Mechanisch 24%

x
Q) Tan delta
,§ Tan delta tip-up
8 Cap. meting

Cap. tip-up
PD

x
X
X
X
X

X
X
X
X
X X X

Q) Thermisch monitoren X
§ PD X X X X X
8 Trillingsmeting X X X

CSA X
Figuur 6-3: Uiteenzetting van meetmethodes met gesloten motor voor de diverse degradatiemechanismen.1

6.2.3 antwerp gegevens

Het ontwerp van een component bepaalt in grote mate de te verwachten levensduur.
Belangrijke ontwerpfactoren voor motoren zijn onder andere:

1) Isolatieklasse
2) Spanningsklasse
3) Toegepast isolatiemateriaal
4) Soort wikkelingen
5) Robuustheid ontwerp (overdimensionering)
6) Type lagers
7) antwerp rotor

De isolatieklasse bepaalt bijvoorbeeld voor een groot deel de levensduurverwachting van de
statorisolatie en het aantal start / stops bepaalt de verwachte levensduur van een rotor. In
elektriciteitscentrales is daarnaast nog van belang dat de motoren onder uiteenlopende
condities kunnen worden gestart. De eisen die hieraan worden gesteld, zijn vastgelegd in de
door de Dienst Toezicht Energiewet (DTe) opgestelde systeemcode [33]. Daarin staat
bijvoorbeeld beschreven dat bij een nominale spanning van 90% en een frequentie van
48,85Hz geen beperkingen mogen optreden. Deze ontwerpeisen houden in dat, ten opzichte
van de nominale spanning en frequentie, de motoren zijn overgedimensioneerd. Dit heeft een
gunstig effect op de nominale bedrijfstemperatuur.

7 Faalkansen alkomstig uit paragaaf 6.2.1. [Stone 15] en 7.5.1.3. [Thorsen 26]
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6.2.4 Plant specifieke data

Wanneer een individuele component wordt geanalyseerd op restlevensduur, is het betrekken
van plant specifieke data waardevol. Onder plant specifieke data wordt onder andere verstaan:

1) Onderhoudsgeschiedenis
2) Inzet in proces (Iastwisselingen, aantal start / stops per jaar)
3) Kwaliteit spanningshuishouding

Een motor waarmee honderden keren per jaar wordt gestart, heeft bijvoorbeeld een grotere
kans op rotor-falen dan een motor welke slechts enkele keren per jaar wordt gestart. Maar ook
revisie-intervallen kunnen impact hebben op de restlevensduur van een component.

6.2.5 Onderhoudsgeschiedenis

Voor deze scriptie is onderzoek verricht naar de onderhoudshistorie van de RGV motoren.
In de periode 1985 tot en met 2006 zijn elke vier jaar diverse off-line beproevingen uitgevoerd
aan deze motoren. In 2006 en 2007 zijn aile vier de motoren onderworpen aan een inwendige
inspectie en zijn de motoren tevens gereviseerd.

Met off- en on- line metingen is het mogelijk bepaalde faalindicatoren te monitoren. Het is
daarbij noodzakelijk de juiste metingen onder de juiste condities nauwkeurig uit te voeren. De
meeste off-line metingen meten een symptoom, niet de werkelijke root cause. Er worden
pogingen ondernomen om een correlatie te leggen tussen diverse meetresultaten, om daaruit
vervolgens een kans op falen of restlevensduur te bepalen, zoals ABB [25]. Over deze
systemen wordt echter weinig informatie vrijgegeven, zodat het moeilijk oordelen is, in hoeverre
deze systemen betrouwbaar zijn.

De meetresultaten vanaf de datum van ingebruikname van de RGV motoren zijn zoveel
mogelijk verzameld en verwerkt in trendanalyses, omdat momentane waardes over het
algemeen weinig informatie geven over de toestand van een component (zie bijlage D). De
gemaakte analyses zijn bijgevoegd in bijlage C. Hoe de trendanalyses dienen te worden
ge'interpreteerd is weergegeven in bijlage D. Samengevat kan over deze analyses worden
gezegd dat:

1) De uitgevoerde PI metingen aileen aangeven of de motor veilig in bedrijf kan worden
genomen. Een trendanalyse geeft weinig informatie over de verouderingsprocessen in de
motor. Enkel de vervuiling is met deze meting waarneembaar.

2) De Tangens delta meting geeft voornamelijk weer of er sprake is van thermische
veroudering. De trendanalyses laten geen thermische veroudering zien. Het is ook
aannemelijk, dat thermische veroudering niet het belangrijkste degradatieproces is van
motoren opgesteld in eenheden van 20 jaar of ouder. (zie bijlage D)

3) De uitgevoerde deelontiasingsanalyses (DLA) geven weinig informatie over de toestand
van het isolatiemateriaal. Deze meting is aileen zinvol, indien deze frequent en voldoende
nauwkeurig wordt uitgevoerd, zodat gemeten data kan worden vergeleken met voorgaande
meetresultaten. De metingen zijn niet consistent uitgevoerd en gezien de grote verschillen
in de gemeten waarde, ook niet nauwkeurig genoeg.

De lagers worden on-line bewaakt. Elke twee weken worden de resultaten geanalyseerd door
experts. Het tijdig voorspellen van lagerproblemen is daardoor wei succesvol.

Aile motoren zijn in 2006 en 2007 gereviseerd, waarbij vier noemenswaardige reparaties zijn
uitgevoerd:

1) RGV2A is opnieuw gespied
2) RGV2B had 2 losse verbindingen
3) Bij RGV1B is de uitloopwikkeling geheel vervangen
4) Bij RGV1A is een reparatie uitgevoerd aan de uitloopwikkelingen
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In hoofdstuk 7 zullen we zien dat met de genoemde metingen aileen niet aile belangrijke
faalindicatoren worden gemeten. Het doen van uitspraken over de conditie van de motor op
basis van deze onderhoudsgegevens is dus niet mogelijk.

6.3 Conclusie

Om een uitspraak te kunnen doen over de levensduurverwachting van de RGV motoren is het
noodzakelijk dat aile faalmechanismen van deze component bekend zijn, faalindicatoren
worden gemonitord en acceptatiegrenzen worden bepaald voor de gemeten waardes.

Op basis van off- en on-line metingen is een indicatie mogelijk van de momentane toestand van
motoren en is het tevens mogelijk om degradatieprocessen vast te leggen.
De standaard metingen die worden uitgevoerd aan de RGV motoren, zijn voor het bepalen van
de restievensduur echter niet afdoende, omdat niet aile degradatieprocessen worden bewaakt
(Zie ook hoofdstuk 7). Daarnaast nemen de meeste metingen een symptoom waar, niet de
werkelijke root cause. Het nemen van restievensduurbeslissingen op basis van de voorliggende
onderhoudsgegevens is daarom ook misleidend.

Het bepalen van de conditie van de lagers is wei goed mogelijk middels on-line metingen.

Geconcludeerd kan worden dat op basis van generieke faaldata geen uitspraak kan worden
gedaan over de levensduurverwachting van de RGV motoren.
De oorzaak van het niet voorhanden zijn van bruikbare generieke faaldata kan mogelijk worden
verklaard door:

1) Motorstoringen komen niet frequent voor, waardoor weinig faaldata voorhanden is
2) Storingen worden nauwelijks geregistreerd
3) Een goed werkend onderhoudsmanagement systeem ontbreekt, daardoor worden

reparaties aan componenten niet goed gedocumenteerd
4) Databases zijn niet volledig en meestal niet toegankelijk
5) Gegevens zijn te generiek en daardoor niet toepasbaar voor een individuele component

Op basis van de voorliggende informatie kan de vermoedelijke restlevensduur van de RGV
motoren niet worden bepaald. Daarvoor geven de beschikbare informatiebronnen niet
voldoende informatie. Ook het bepalen van de toename in risico is met de huidige beschikbare
informatie niet mogelijk.

In het kader van levensduurverlenging is een uitspraak echter wei noodzakelijk. ongeacht de
beschikbaarheid aan informatie. Om toch een beslissing te kunnen nemen, is het noodzakelijk
aile beschikbare informatie te combineren. Dit is schematisch weergegeven in figuur 6-4.
Informatie afkomstig uit de onderhoudsgeschiedenis, plant specifieke data en ontwerpgegevens
kunnen helpen om een beter onderbouwde beslissing te nemen.

aanschaf
reserve(delen)

Figuur 6·4: Input I output beslismodel
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In dit hoofdstuk is vastgesteld dat niet aile faalmechanismen worden bewaakt. Om inzicht te
verschaffen in de aanwezige faalmechanismen, zal in hoofdstuk 7 een productgerichte FMECA
worden opgesteld. Oit om beter te begrijpen welke faalmechanismen dominant zijn en of deze
kunnen worden bewaakt middels diverse metingen en inspecties.
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7 Case study: FMECA RGV middenspannings-motor
Voordat we overgaan tot een modelbeschrijving, zal in dit hoofdstuk eerst nog een
productgerichte FMECA worden uitgevoerd op de RGV motoren. Dit om beter inzicht te krijgen
in de faalmechanismen van motoren en mogelijkheden om deze te bewaken.
Voor het opstellen van deze FMECA is hetzelfde stappenplan gevolgd als beschreven in
hoofdstuk 5. In de komende paragrafen zullen deze stappen een voor een aan bod komen.

7.1 Stap 1: beschrijf de te analyseren component en de gewenste betrouwbaarheid

De component welke onderzocht wordt betreft een 1OkV kortsluitanker middenspannings-motor
met een leeftijd van ca 22 jaar. De motor heeft als functie het aandrijven van een werktuig
(rookgasventilator) via een koppeling door middel van omzetting van elektrische energie in
mechanische energie. In de analyse wordt aileen de motor zelf in beschouwing genomen.
Fundatie, kabels, koppeling en werktuig zijn buiten de analyse gelaten. Technische gegevens
van deze motor zijn weergegeven in bijlage A. Deze motor valt in categorie 1. In deze categorie
vallen motoren die bij uitval kunnen leiden tot ontoelaatbaar productieverlies als gevolg van een
lange hersteltijd (zie hoofdstuk 5.2.4). Deze categorie motoren kennen tot op heden een
geplande (off-line) inspectie interval van vier jaar. De motor is in zijn levensduur een maal
inwendig ge'inspecteerd en gereviseerd. In totaal staan vier identieke motoren opgesteld.

Het doel is het vaststellen van de conditie van de motor en het vaststellen van de maatregelen
die nodig zijn om deze motor in bedrijf te houden tot 2022.

7.2 Stap 2: Functionele decompositie

Een motor kan worden opgedeeld in vier hoofdonderdelen, te weten: stator, rotor, lagers en
overige componenten.
De vier hoofdcomponenten kunnen verder worden opgesplitst in diverse kleinere
subcomponenten. Dit is weergeven in figuur 7-1. Tevens is in deze figuur de functie van de
componenten weergegeven.
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As

Interne
ventilator

Externe
ventilator

Kooi

Aandrijven werktuig d.m.v. omzetting elektrisch energie in
mechanische energie.

Opwekken roterend magnetisch veld. Verzorgen mechanische
sterkte motor.

Verankeren wikkelingen, geleiden warmteverliezen.

Afschermen mechanisme, afsteuning rotor d.m.v. lagers, fixatie
statorkern.

Geleiden van de statorstroom, induceren magnetisch veld.

Voorkomen sluiting wikkelingen t.o.v. elkaar en t.o.v. massa
(behuizing).

Elektrisch verbinden afzonderlijke wikkelingen en wikkelingen
met uitlopers.

Vastzetten van wikkelingen in statorkern.

Zorgdragen voor voldoende afstand tussen wikkelingen in
wikkelkop. Mechanische sterkte bieden tegen vibraties.

Omzetten magnetische energie in mechanische (roterende)
energie en het overbrengen hiervan op het werktuig.

Overbrengen mechanische energie van motor naar werktuig en
het aandrijven van de ventilatoren.

Verzorgen directe koeling van statorwikkelingen en rotor.

Koelen van interne koellucht.

Omzetten magnetische energie in mechanische (roterende)
energie.

Het overbrengen van de belasting tussen stator en rotor

Fixatie rotor en verzorgen smering tijdens opstartfase.

Glijlager voorzien van smering middels een meeloopring.
Afvoeren warmte. Beschermen lager tegen roest

Registreren van trillingsgedrag motor.

Registreren van temperatuur lagers.

Aansluiting van de inwendige kabels van de wikkelingen naar de
aansluitkabels van het voedende veld.

Het op een continue temperatuur houden van het statorhuis bij
stilstand van de motor LV.m. vocht.

Figuur 7-1: Funclionele decompositie middenspannings-molor

44



7.3 Stap 3: benoemen van aannames

Bij het opstellen van de FMECA is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1)

2)
3)

4)

5)

De motoren worden ingezet in een basislast centrale. Oat wi! zeggen dat de motoren ca
8200 uur per jaar in bedrijf zijn.
De motoren worden ca 10x per jaar gestart.
De gemiddelde belasting van de motor is tot 2006 ca 60% geweest. De huidige belasting is
ca 75%.
De aangegeven foutindicatoren in de FMECA sheet geven aan dat de indicator onder
normale condities de faalwijze kan voorspellen / monitoren. Ais bijvoorbeeld de isolatie in
zeer slechte staat verkeerd zullen zowel PI, als IR metingen dit aantonen. Onder normale
condities geven deze metingen aileen aan dat de motor vervuild is. Deze metingen zijn
daardoor niet geschikt voor het bepalen van de conditie van de isolatie.
Destructieve testen of testen die een sterk nadelige invloed hebben op de restlevensduur,
zoals de HIPO-rB test zijn ook buiten beschouwing gelaten.

7.4 Stap 4 en 5 en 6: complementeer een set van FMECA sheets

In bijlage B.zijn de volledig ingevulde FMECA sheets weergegeven. De betekenis van de
diverse kolommen is ook weergegeven in bijlage B.

De FMECA is opgesteld aan de hand van diverse bronnen, zoals Stone [19, 20, 29, 30], Gradin
[21], Bonnett [22, 23, 31, 32], Tallam [24], Thorsen [26], Kema [27] en Nassar [28]. Ook zijn
experts binnen Kema en E.ON geraadpleegd.

7.5 Stap 7: Identificeren kritische componenten

In deze paragraaf komen de belangrijkste resultaten van de FMECA per component aan bod.
Daarnaast wordt dieper ingegaan op de in de FMECA benoemde faalindicatoren.

7.5.1 Stator

7.5.1.1 Statorkern

De functie van de statorkern is het verankeren van de statorwikkelingen en het geleiden van de
warmteverliezen. De stator bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen. Het blikpakket of
statorkern en de wikkelingen met isolatie.

Falen van de statorkern wordt meestal veroorzaakt door het verslappen van de druk die het
statorpakket bij elkaar houdt. Dit ten gevolgde van lastwisselingen of hoge trillingen. Het meten
van deze druk is moeilijk, omdat deze druk per locatie verschilt. Off-line beproevingen, zoals de
flux proef, zijn bij geopende motor echter wei mogelijk. Ook visuele inspectie in combinatie met
enkele praktische testen, zoals de 'mes-test'9, kunnen een goede indicatie geven van de
toestand van de statorkern.

Het falen van motoren ten gevolge van het falen de statorkern is zeldzaam en vormt de kleinst
mogelijke faalkans van een motor [Kema 27]. Literatuur betreffende dit onderwerp is in de
minderheid ten opzichte van literatuur dat het falen beschrijft ten gevolge van
wikkelingsproblemen [Tallam 24].

Statorkern falen is voornamelijk aan de orde bij grote generatoren en de kans hierop mag voor
dit type motoren verwaarloosbaar klein worden geacht.

• High Polentiallesl. Een hoger dan nominale spanning wordl aangelegd om de kwalileil van hel isolaliemaleriaalle
beoordelen
9 Mel een speciaal mes wordl gevoeld of er ruimle aanwezig is lussen de blikpakkelen
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7.5. 1.2 Wikkelingen

De functie van de wikkelingen is het geleiden van de statorstroom en het induceren van een
magnetisch veld. Breuk van de wikkelingen in de wikkelkoppen door vibraties is een
voorkomend faalmechanisme. Wikkelkoppen worden in het bijzonder tijdens het starten van
motoren zeer zwaar dynamisch belast. Motoren met lange uitlopers zijn gevoeliger voor dit
mechanisme dan motoren met korte uitlopers. Het faalmechanisme kan zeer snel voor
veroudering zorgen en is middels off en on-line beproevingen moeilijk detecteerbaar [Stone 19].
Visuele inspecties kunnen wei informatie verschaffen over de algemene toestand van de
wikkelkoppen.

De RGV motoren beschikken niet over lange uitlopers. Daarnaast heeft visuele inspecties
aangetoond dat de fixatie van de wikkelingen in orde is en breuk van wikkelingen daardoor niet
waarschijnlijk is.

7.5.1.3 Isolatie

De isolatie om de statorwikkelingen voorkomt sluiting tussen de wikkelingen en sluiting ten
opzicht van het statorhuis. Het falen van isolatiemateriaal kan in vier categorieen worden
onderscheiden, te weten: thermisch, elektrisch, mechanisch en het falen door externe invloeden
[19 Stone] [22 Bonnett] [30 Stone].

Thermische veroudering
Thermische veroudering is de verandering van de dielektrische eigenschappen van een
isolatiemateriaal ten gevolge van temperatuur. Dit kan leiden tot verbrossing en delaminatie van
het isolatiemateriaal. Zolang het isolatiemateriaal binnen de ontwerpspecificaties wordt belast,
zal het degradatieproces langzaam verlopen.

De RGV motoren zijn thermisch overgedimensioneerd met een isolatieklasse F en een
ontwerpklasse B. Op basis hiervan kan een theoretische levensduurverwachting worden
bepaald. (zie figuur 7-2). Wanneer de temperatuur van de motor lager blijft dan 120 graden
Celsius, is al sprake van een theoretische levensduur van 40 jaar. In de RGV motoren wordt de
stator temperatuur helaas niet gemeten. Aannemelijk is echter, gezien ontwerp en inzet, dat de
bedrijfstemperatuur niet boven de 120 graden Celsius komt.
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Figuur 7-2: Temperatuur CC) versus levensduurverwachting (uur) voor isolatiemateriaal 'O

Thermisch falen kan wei een rol spe/en indien sprake is van thermische overbelasting. Onder
thermische overbelasting wordt onder andere verstaan:

1) Transiente overspanningen (du/dt)
2) Onbalans in de fase spanningen

'0 [ABB 25)
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3) Herhaaldelijk starten van de motor in korte tijd
4) Overbelasting
5) Te hoge omgevingstemperatuur
6) Beperking motor koeling

Thermische overbelasting veroorzaakt veroudering van de stator wikkeling, echter is geen
verouderingsmechanisme. Indien overbelasting ten gevolge van de bovengenoemde
mechanismen tot een minimum wordt beperkt, kan thermische veroudering als geheel worden
verwaarloosd ten opzichte van de overige verouderingsmechanismen. Binnen
elektriciteitscentrales van 20 jaar of ouder zijn componenten over het algemeen
overgedimensioneerd en is de spanningshuishouding in orde. Deze overdimensionering is het
gevolg van de ontwerp eisen die tijdens het SEP tijdperk werden gehanteerd. Grote centraies,
zoals de Maasvlakte centrale, worden daarnaast meestal bedreven als basislast, waardoor het
aantal start / stops zicht beperkt tot slechts enkele per jaar.
Een goede indicator voor het meten van thermische degradatie is de tangens delta meting (zie
bijlage D). Een trendanalyse van de tangens delta meting van aile RGV motoren bevestigd dat
thermische degradatie nog niet waarneembaar is (zie bijlage C).

Elektrische deqradatie
Er is een relatie tussen de levensduur van isolatiemateriaal en de aangelegde spanning over
het isolatiemateriaal. Ten gevolge van de aangelegde spanning wordt de stator isolatie belast.
Er worden drie type belastingen onderscheiden:

1) Fase - fase
2) Wikkeling - wikkeling
3) Wikkeling - aarde (stator huis)

De aangelegde spanning over het isolatiemateriaal kan delaminatie en verbrossing
veroorzaken. Dit kan uiteindelijk leiden tot een statoraardfout. In combinatie met vocht en vuil
kunnen tevens tracking verschijnselen en partiele ontladingen optreden.

Een specifieke indicator voor het bepalen van de elektrische degradatie van een
isolatiemateriaal bestaat niet. Een combinatie van meetmethodieken, zoals tangens delta, PI en
PD metingen kunnen echter wei een generiek beeld geven over de kwaliteit van het
isoiatiemateriaal en daarnaast een goed beeld van de vervuilingsgraad. Zeker wanneer
trendanalyses worden uitgevoerd, is het degradatieproces van het isolatiemateriaal redelijk
goed meetbaar. Er zijn echter ook plekken, zoals in de wikkelkoppen, waar degradatie door
plaatselijk lagere veldsterktes moeilijk detecteerbaar is. Visuele controle in combinatie met
periodiek reinigen en impregneren van het isolatiemateriaal verlengt de levensduur aanzienlijk.

Mechanische deqradatie
De stroom in de statorwikkeling veroorzaakt een kracht die evenredig is met het kwadraat van
de stroom. Deze krachten veroorzaken vibraties van de statorwikkelingen. Dit kan leiden tot
schade aan de statorwikkelingen en het losraken van statorspieen. Dit proces is voornamelijk
aanwezig bij oudere, niet vacuum ge'lmpregneerde machines, zoals de RGV motoren. Visuele
inspectie van de stator is een goede methode om losse statorspieen vast te stellen. Ook (on
line) PD metingen kunnen in voorkomende gevallen losse statorspieen detecteren.

Een ander voorkomend mechanisch degradatie proces is het aanlopen van de rotor tegen de
stator. Het aanlopen van de rotor tegen de stator is meestal de oorzaak van:

1) Lager problemen
2) Vervorming van de rotor
3) Verkeerde uitlijning rotor t.o.v. stator

Het aanlopen van de rotor kan leiden tot een stator aardfout, doordat via de statorspieen de
wikkelingen beschadigd raken. Tevens kan de stator beschadigd raken door het losraken van
onderdelen zoals balanceergewichten, bouten en moeren of ventilatoronderdelen.

Het falen van de motor ten gevolge van mechanische falen wordt bij overgedimensioneerde
motoren gezien als de primaire bron voor het falen van de stator. De relatieve bijdrage van
thermische, elektrisch en mechanische degradatie is niet eenduidig uit de literatuur vast te
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stellen. Uit Thorsen e.a. [26] kan met enige voorzichtigheid hiervoor een verdeling worden
afgeleid voor machines toegepast in de petrochemische industrie (zie figuur 7-3).

Mechanisme Bi"dra e
Thermisch 13%
Elektrisch 21 %

Mechanisch 65%
Overig 1%

Figuur 7-3: Verdeling degradatiemechanismen stator

Mechanisch falen is moeilijker voorspelbaar dan de eerder genoemde faalmechanismen. Bij de
RGV motoren mag de kans op aanlopen zeer klein worden verondersteld, aangezien in het
ontwerp van de RGV motor voorzieningen zijn opgenomen ter voorkoming hiervan.
Visuele controle van de stator is het meest effectief in het voorkomen van mechanisch falen.

7.5.1.4 Overige oorzaken

Falen van de motor als geheel is ook mogelijk door slechte verbindingen tussen de
statorwikkelingen en aansluitkast van de motor. Oit kan het gevolg zijn van slechte montage,
alsook het gevolg van een ontwerpfout. Een slechte verbinding is bij een van de motoren
geconstateerd. De oorzaak hiervan is niet achterhaald. Het on- of off-line meten van dit proces
is moeilijk. Het proces kan zeer snel verlopen en kan het gevolg zijn van slechte montage na
uitvoering van metingen.

Door de eerder benoemde mechanische krachten in de wikkelkoppen is het tevens mogelijk dat
isolatie in de wikkelkoppen of uitlopers beschadigd raakt door schurende werkingen. Oit effect is
visueeJ waarneembaar. Oit effect heeft bij twee van de vier RGV motoren mogelijk geleid tot het
vervangen van de uitloopwikkelingen. Het uitvoeren van deelontladings-metingen heeft dit effect
niet weten te voorspellen.

7.5.2 Rotor

De RGV motoren zijn uitgerust met kooianker rotoren. De kooianker rotor wordt gekenmerkt
door zijn robuustheid. Oit vertaalt zich ook in de lage relatieve bijdrage in het falen van de motor
als geheel (zie figuur 6-1). Ook kooianker rotoren kunnen echter op den duur falen door diverse
verouderingsmechanismen, zowel thermisch, elektrisch als mechanisch. De vatbaarheid voor
falen wordt voornamelijk bepaald door de inzet (aantal starts per tijdseenheid), ontwerp,
werktuig dat wordt aangedreven en gebruikte materia/en. Een hoger percentage rotorfouten
wordt waargenomen bij motoren die grote ventilatoren aandrijven. Oit heeft te maken met het
grote aanzetkoppel van deze werktuigen.

Telkens als een motor aanloopt. wordt warmte gegenereerd in de rotor windingen door de hoge
aanloopstromen. Hoe langer de aanlooptijd van een motor, des te groter de warmteontwikkeling
in de rotor. Het kort achter elkaar herhaaldelijk starten van een motor kan eveneens leiden tot
verhoging van de rotortemperatuur, doordat de warmte veroorzaakt door voorgaande starts,
nog niet volledig uit de rotorstaven verdwenen is.

De opwarming van de rotor heeft als resultaat dat de rotor wordt blootgesteld aan grote
mechanische krachten. De bovenkant van de rotorwikkelingen zullen meer uitzetten dan de
onderkant, waardoor de rotor vervormd. Oit proces kan uiteindelijk lijden tot scheuren in de
rotorwikkelingen en scheuren in de kortsluitringen.

Zolang de RGV motoren worden ingezet met s/echts enkele start / stops per jaar kan de kans
op falen van de rotor door thermisch of elektrische veroudering zeer klein worden
verondersteld. Schade aan de rotor is meestal een gevolg van een externe invloed, zoals zeer
hoge trillingen van het werktuig of vreemde voorwerpen in de motor.

Indicatoren voor rotorfalen zijn Current Signature Analysis, trillingsmetingen. growler test en
visuele inspecties. Op visuele inspecties na, detecteren de indicatoren een symptoom in een
laat stadium. Met CSA is het tijdig voorspellen van rotorfalen mogelijk, zodat de rotor op een
gunstig tijdstip kan worden gerepareerd.
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Op basis van recente visuele inspecties kan worden geconcludeerd dat de rotoren van aile
RGV motoren in een zeer goede conditie verkeren. Zolang het aantal start / stops per jaar niet
sterk toeneemt, is het risico van de rotor laag.

7.5.3 Lagers + overig

Lagers vormen de grootste storingsbron van motoren. Glijlagers, zoals toegepast in de RGV
motoren, zijn mits goed onderhouden zeer bedrijfszeker.

De conditie van lagers is goed meetbaar middels on-line beproevingen. Lagertemperatuur en
lagertrillingen kunnen diverse faalwijzen tijdig detecteren. Het falen van lagers wordt in bijna aile
gevallen veroorzaakt door thermische overbelasting. Dit kan zowel komen door het niet juist
functioneren van het oliesmeersysteem, maar ook door hoge omgevingstemperaturen in
combinatie met een hoge motorbelasting. Lagerschade treedt daarnaast vaak op door het falen
van het werktuig. Dit kan gezien worden als een externe factor.

Omdat lager falen relatief vaak voorkomt en reserveonderdelen goedkoop zijn, zijn
reservelagers van kritische motoren meestal altijd op voorraad. Zo ook voor de RGV motoren.
Hiermee wordt de hersteltijd beperkt tot een acceptabel niveau.

7.6 Risico reducerende maatregelen in het kader van levensduurverlenging

Zoals besproken in hoofdstuk 4.5 is het risico te reduceren door het introduceren van kans en
effect reducerende maatregelen. In de komende twee paragrafen wordt specifiek gekeken naar
de mogelijke kans- en effectreducerende maatregelen voor de RGV motoren.

7.6.1 Kans reducerende maatregelen

De kans op falen wordt voornamelijk be"invloed door het ontwerp van de motor. Om te
voorkomen dat de motor buiten zijn ontwerpspecificaties wordt bedreven, kunnen elektrische
beveiligingen worden aangebracht. Ook het plegen van regulier onderhoud is een kans
reducerende maatregel.

Conditiemeting is een steeds belangrijker wordende kans reducerende maatregel. De resultaten
van de FMECA laten duidelijk zien dat, met een set van metingen en visuele inspecties, een
groot deel van de belangrijkste faalmechanismen kan worden bewaakt. Dat wit zeggen dat de
momentane conditie van de motor tot op zekere hoogte kan worden vastgesteld. Hiermee is het
mogelijk om een betrouwbare voorspelling voor de nabije toekomst te doen.

" ," ," ," ," ," ," ," ," ," ," ," ,
,',' "" ,

~~' ,,' ,.",
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1985 2008 2012 2022

Goede vo~rspelllgmogelijk
Figuur 7-4: Badkuipkromme met daarin weergegeven de onderzekerheid

Dit wordt gevisualiseerd in figuur 7-4 middels de bekende badkuipkromme. In het begin van de
levensduurfase is falen van de component door het aanwezig zijn van ontwerp, fabricage en
montagefouten het grootst. Daarna is de kans op falen het kleinst voor enkele jaren tot
decennia, afhankelijk van het ontwerp. Het voorspellen van het einde van de levensduur is het
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moeilijkst. Met enige zekerheid kan op een bepaalde periode weI een voorspelling worden
gedaan voor een periode van bijvoorbeeld een revisieperiode van 4 jaar. Oit op basis van
visuele inspectie in combinatie met metingen. Hoe verder voorruit de voorspelling dient te
worden genomen, hoe onbetrouwbaarder deze wordt.

Naast diverse on en off-line proeven is visuele inspectie een effectieve kans reducerende
maatregel. De meeste degradatieprocessen zijn namelijk langzame processen en hebben
zichtbare symptomen.

7.6.2 Effect reducerende maatregelen

Ook het effect kan op diverse manieren worden verkleind, zoals door het voorradig hebben van
reservedelen. Maar ook het ontwerp van de elektrische installatie bepaald in hoeverre het
uitvallen van de motor kritisch is voor de bedrijfsvoering. Op reservedelen na, zijn effect
reducerende maatregelen vaak moeilijker te implementeren dan kans reducerende
maatregelen.

De risico reducerende maatregelen voor de RGV motoren zijn samengevat weergegeven in
figuur 7.5.

I risico reducerende maatreaelen motor I
I• • •I Stator I I Rotor I I lagers I

y y ... ... y y

Kans Effect Kans Effect Kans Effect

+ + + + + +
off-line Reserve off-line Reserve off-line Reserve

Visuele onderdelen Visuele onderdelen Visuele onderdelen
I insoectie antwerp insoectie antwerp insoectie antwerp
'PI metina installatie Growler test installatie on-line installatie
Tangens on-line Trillings-
delta meting Trillings- metingen
Capaciteits metingen Temperatuur-
meting Current metingen
IR meting signatue Current
PO meting analvsis signatue

on-line overig analvsis
PO meting Elektrische overig

overig beveiligingen Elektrische
Elektrische antwero beveiliainaen
beveiliginQen antwero
antwero

Figuur 7-5: Samenvatting risico reducerende ma8tregelen

7.7 Conclusie

In dit hoofdstuk is een FMECA uitgewerkt voor de RGV motoren. Deze FMECA geeft ons inzicht
in de faalmechanismen en achterliggende faaloorzaken van de RGV motoren. In veel gevallen
blijkt het mogelijk te zijn faalmechanismen te koppelen aan faalindicatoren. Het bewaken op
deze faalindicatoren is soms ook mogelijk.

Onder de gegeven bedrijfscondities zijn de lagers en de stator de te verwachte dominante
componenten in het veroorzaken van het falen van motoren als geheel. Rekeninghoudend met
de bedrijfsvoering van RGV motoren en de resultaten van recente visuele inspecties, kan deze
conclusie ook worden getrokken voor de RGV motoren. De stator en de lagers vormen dus het
grootste risico.

Lagers kunnen goed worden bewaakt op hun conditie. Indien een fout wordt geconstateerd is
de reparatietijd tevens kort. Met de juiste risicoreducerende maatregelen kan het risico van
lagers daardoor eenvoudig worden verkleind naar acceptabel niveau.
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De stator is het moeilijkst te bewaken op mogelijk falen. Het monitoren van thermische en
elektrische degradatie van de rotor is goed mogelijk. Het falen ten gevolge van mechanische
invloeden is echter lastig voorspelbaar. Het is gebleken dat verouderingverschijnselen in de
wikkelkoppen en wikkelings-verbindingen niet middels de standaard meetmethodes zijn
gedetecteerd. De oorzaak hiervan is niet achterhaald. Het kan zijn dat de gebruikte methodes
niet effectief zijn of dat de metingen niet nauwkeurig genoeg zijn uitgevoerd.

Ondanks de hoeveelheid aan informatie, is het bepalen van de verhoging van het risico voor
deze component (wanneer deze langer wordt toegepast dan de oorspronkelijke levensduur)
nog niet mogelijk.

Gezien de kriticiteit van de RGV motoren is een onderbouwde beslissing in het kader van
levensduurverlenging wei noodzakelijk.

In het volgende hoofdstuk zal middels een beslismodel geprobeerd worden toch te bepalen of
en zo ja, welke risico reducerende maatregelen noodzakelijk zijn.
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8 Beslismodel
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het niet altijd mogelijk is eenduidig
vast te stellen wat de kans op falen is voor bepaalde componenten, of beter gezegd, wat het
risico van een bepaalde component is. Althans niet nauwkeurig genoeg om op basis hiervan
uitspraken te doen over de restievensduurverwachting van een component. Het
complementeren van de in hoofdstuk 5 opgestelde procesgerichte FMECA is daardoor nog niet
mogelijk. In het kader van levensduurverlenging is het echter wei noodzakelijk dat een keuze
wordt gemaakt uit de in figuur 6.3 geschetste mogelijkheden, te weten:

1) Aanpassen periodiek onderhoud
2) Aanschaf reserve (delen)
3) Revisie
4) Vervangen
5) Niets doen

Een methode die tot slot zal worden onderzocht, is het nemen van beslissingen op basis van
het opzetten van een beslisboom in combinatie met een Monte Carlo simulatie.

8.1 Theorie beslisboom
Een beslisboom geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van een besluit [34]. Het geeft
overzichtelijk de mogelijkheden weer en tevens de consequenties van deze mogelijkheden.

Een beslisboom bevat enkele symbolen [Bouwman 37], te weten:

IJ Een beslissingspunt. Op basis van vooraf gestelde criteria wordt in dit punt een beslissing
genomen.

o Een onzekerheidspunt. De keuze die hier gemaakt wordt bevat een mate van onzekerheid

CI Een eindpunt.

Onder de onzekerheid verstaan we de kans dat een component faalt in de voorziene periode,
rekeninghoudend met eventueel getroffen kans reducerende maatregelen. Daarnaast zal de
ingeschatte kans ook een onzekerheid kennen.

Een voorbeeld illustreert de werking van een beslisboom.
Er is de keuze om een motor te vervangen dan wei te reviseren. Ais we de motor reviseren,
schatten we in dat de motor met een kans van 95% probleemloos zal functioneren voor de
resterende levensduur van de installatie waarin de motor zich bevindt. Als de motor wordt
vervangen is de verwachting dat de motor probleemloos zal functioneren voor de resterende
levensduur van de installatie.
Wanneer de bovengenoemde gegevens in een beslisboom worden verwerkt ontstaat de boom
zoals weergegeven in figuur 8-2.

50 kEuromolor faall niel in voorziene rjode

~=~~~==""--"'=~-I:I--'-"'-'-"""=-'-G250 kEuro

95%

200 kEuro

Figuur 8-1: Voorbeeld beslisboom

In figuur 8·1 is tevens aangegeven wat de kosten zijn van elke optie. 200kEuro voor het
vervangen van de motor en 50kEuro voor het reviseren van de motor. De volgende stap is het
'inklappen' van de beslisboom. Hiervoor worden de gemiddelde kosten voor elk
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onzekerheidspunt berekend. In dit voorbeeld komen de gemiddelde kosten voor de optie revisie
uit op:

0,05 X 250k + 0,95x50k =60kEuro
Ais we de keuze laten bepalen door de minimale netto contante waarde, valt de keuze dus op
'revisie' (zie ook figuur 8-2).

Revisie

Vervan en

60 kEuro

200 kEuro

Figuur 8-2: Voorbeeld ingeklapte beslisboom

B.2 Schatten van kansen

De beslissing wordt uiteindelijk bepaald door de ingegeven kosten en kansen. Het schatten van
de kosten is daarbij het minst moeilijk. Twee mogelijkheden zijn onderzocht voor het bepalen
van kansen, te weten:

1) Het inschatten van kansen op basis van faaldata
2) Het inschatten van kansen op basis van 'expert judgement'

In paragraaf 6.2.1 is onderzocht of betrouwbare faaldata voorhanden is. Dit bleek niet het geval
te zijn voor de case study van de rookgasventilator motor. Enkel faalfrequenties uit enkele
betrouwbaarheidshandboeken zijn gevonden. Deze zijn echter niet representatief voor de
motoren van de casestudie. Er is toch een poging ondernomen om deze data te vertalen in een
beslismodel, echter zonder succes. De resultaten zijn daarom ook niet meegenomen in deze
scriptie.

Een alternatief is 'expert judgement'. Hiermee wordt bedoeld dat op basis van ervaring een
schatting wordt gemaakt. De in deze scriptie opgestelde FMECA kan daarbij een waardevol
instrument zijn.

Ook van belang is om na te gaan wat de gevoeligheid is van de ingeschatte kansen. Een
gevoeligheidsanalyse van het eenvoudige voorbeeld uit de vorige paragraaf verduidelijkt wat
hiermee wordt bedoeld (zie figuur 8-3).

300.,---------------------,

250 +--------------------:;;oool

e 200 +--------------:;>,..e::::.~----l

~ ~ai 150 +---------c::;;7"..c::...-----------I

13 100 +-----:::i"""""'~=------------------1
-"'50~

O-l------,----,----....,...-----r--------l

-- revisiekosten

--vervangen

0% 20% 40%

Kans

60% 80% 100%

Figuur 8-3: Gevoeligheidsanalyse voorbeeld

Pas bij een kans van 75% zijn de opties aan elkaar gelijk. De kans op falen van een motor na
een revisie is, op basis van ervaring, met grote zekerheid kleiner te veronderstellen dan 75%.
De gevoeligheid is dus laag. In bijna aile situaties heeft reviseren de voorkeur. Het is daardoor
zeer aannemelijk dat deze keuze de juiste is.
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Het laat zich raden dat in werkelijkheid de situatie een stuk complexer wordt. Toch zullen we
zien dat goede beslissingen mogelijk zijn met deze methode. In plaats van enkele (statische)
percentages te koppelen aan kansen, worden middels een kansverdelingfunctie onzekerheden
toegekend aan de kansen. Vervolgens wordt hiermee een Monte Carlo simulatie uitgevoerd.

Een Monte Carlo simulatie houdt rekening met de kansverdelingen en kiest volstrekt willekeurig
een kans die binnen de kansverdeling vall. Dit voor aile parameters tegelijk. Door het herhalen
van deze stappen kan worden bepaald wat de optimale keus is na meerdere iteraties. De enige
beperking is hierbij de kracht van de computer en de gebruikte software. Zoals we in de
volgende paragrafen zullen zien is een confidence level van 95 tot 99% echter haalbaar. Onder
confidence level wordt verstaat de betrouwbaarheid van de uitkomst onder de gegeven
aannames.

De simulaties zijn uitgevoerd met het software programma Crystall Ball. Dit programma is
gekoppeld aan Excel, waardoor een krachtig en eenvoudig te gebruiken simulatieprogramma
ontstaat [35].

8.3 Opzet beslisboom casestudie

8.3.1 Structuur van de beslisboom

Naast afzonderlijke keuzes is een combinatie van keuzes natuurlijk ook mogelijk, zoals de
aanschaf van een reserve in combinatie met het uitbreiden van periodiek onderhoud. Voor de
casestudie van de rookgasventilator motor zijn de meest logische keuzes uitgewerkt in een
beslisboom. Figuur 8-4 geeft het eerste niveau van de beslisboom weer. In totaal zijn er 13
mogelijkheden. Op drie mogelijkheden na, te weten 'niks doen', 'vervangen' en 'aanschaf
reserve', zijn er telkens paren van twee die een identieke kans hebben. Bij een van de twee is
rekening gehouden met de aanschaf van een reserve exemplaar. Bij de andere mogelijkheid
niet. De onzekerheidsmomenten zijn voor de duidelijkheid genummerd.

keuze

1 Niks doen

4

7

7

6 Huidi onderhoud exel. reserve
10

7 Huidi onderhoud inel. reserve
10

8 PD melin exel. reserve
13

inel. reserve
13

16

16

19

19
Figuur 8-4: Beslisboom tot eerste niveau

De in figuur 8-4 weergegeven mogelijkheden houden het volgende in:

(1) Niks doen : Onder niks doen wordt verstaan dat er geen preventief onderhoud dan
wei conditie monitoring wordt uitgevoerd aan de motoren.

(2) Vervangen: Bij deze optie worden aile motoren geheel vervangen. De oude motoren
kunnen dienen als reserve.
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(3/4) Revisie

(5) Aanschaf
reserve

(6/7) Huidig
onderhoud

(8/9) Onderhoud
+ PD

(10/11) Onderhoud
+ Visuele
inspectie

(12/13) Onderhoud
+ PDf
visuele
inspectie

: Onder revisie wordt verstaan het herwikkelen van de stator van aile
motoren. Optie 4 voegt hier nog de aanschaf van een reservemotor aan
toe.

: Deze optie behelst enkel het aanschaffen van een reserve motor

: Onder huidig onderhoud wordt verstaan het uitvoeren van PI/Tan-delta
en DLA metingen

: Deze optie is gelijk aan optie 6/7, met als aanvulling daarop het
uitvoeren van continue PD metingen

: Deze optie is gelijk aan optie 6/7, met als aanvulling daarop het
uitvoeren van inwendige visuele inspectie (demontage rotor)

: Deze optie is gelijk aan optie 617, met als aanvulling daarop het
uitvoeren van continue PD metingen en het uitvoeren van inwendige
visuele inspectie (demontage rotor)

Elk eerste niveau wordt gevolgd door een tweede en derde niveau. Dit is voor de optie 'niks
doen' weergegeven in figuur 8-5.

2 motor n onvoorzien falen re aratie f herwikkeJen

keuze niet lalen in voorziene enode

re aratie aile motoren
1 motor laalt in er.

3
falen was incidenteel

Figuur 8-5: Beslisboom tot derde niveau

Bij het eerste onzekerheidspunt moet worden geschat, wat de kans is dat de motor
probleemloos blijft functioneren tot het einde van de levensduur van de centrale als aan de
motor 'niks' wordt gedaan. In de volgende paragraaf zal aan bod komen hoe deze kans wordt
geschat. Ais de motor faalt, is er een kans dat ook een tweede motor faalt. Ais dit plaats vindt,
wordt aangenomen dat dit leidt tot het herwikkelen van de twee defecte motoren en preventieve
inspectie / reparatie van de overige twee motoren. Ais slechts een motor faalt in de periode
bestaat de mogelijkheid om de overige motoren preventief te inspecteren / repareren of enkel
en aileen de defecte motor te repareren.

De boom verder uitwerken voor falen van meerdere motoren is niet nodig. Uit de
gevoeligheidsanalyse zal blijken dat dit de beslissing niet be"invloedt.

8.3.2 Kosten beslisboom

Elk eindpunt is gekoppeld aan kosten. Deze kosten zijn opgebouwd uit:

1) ONB kosten (zie paragraaf 5.2.1)
2) Overige kosten

Onder overige kosten wordt verstaan:

1) Het plegen van onderhoud
2) Revisiekosten
3) Aanschaf van reserve(delen)
4) Aanschaf en onderhoud van meetapparatuur

Voordat een beslisboom kan worden opgezet, is het belangrijk om de uitgangspunten en
randvoorwaarden te definieren. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Reparatietijd motor : Voor de reparatietijd wordt een periode van 50 dagen aangenomen. Deze
tijd is realistisch voor kleine tot middelgrote storingen. Indien herwikkelen
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Vervangtijd motor

Aantal motoren

Vervang kosten

Reparatie kosten

Kosten herwikkelen

Kosten visuele
inspectie

Kosten periodiek
onderhoud

of reparatie van de statorkern noodzakelijk is, kan de doorlooptijd
oplopen tot meer dan een half jaar.

: Voor het inbouwen en uitbouwen van een motor is een doorlooptijd van 7
dagen geschat.

: Het model houdt rekening met de aanwezigheid van vier identieke
motoren in het proces

: Op basis van een richtprijs van de leverancier zijn de kosten voor een
nieuwe motor geraamd op 300 kEuro.

: Het uitvoeren van klein reparatiewerk, zoals opnieuw spieen van de
stator, reparatie van enkele wikkelingen en het aanbrengen van een
nieuwe isolatielak is geraamd op 40kEuro per motor. Dit is op basis van
ervaring van de meest recent uitgevoerde reparaties (2006/2007).

: De kosten voor het herwikkelen van de stator worden geschat op
100kEuro.

: De kosten voor een inwendige visuele inspectie (demontage rotor) zijn
gebaseerd op een inspectie-interval van 8 jaar. Kosten zijn geraamd op
basis van meest recente ervaringen (2006/2007).

: De kosten voor een periodiek onderhoud zijn gebaseerd op een
onderhoudsinterval van 2 jaar. Kosten zijn geraamd op basis van meest
recente ervaringen (2006/2007).

De invloed van deze parameters op de eindbeslissing zullen in de gevoeligheidsanalyse aan
bod komen.

De ONB kosten worden als voigt bepaald (zie ook paragraaf 5.2.4):

vermogensbeperking (MW) x duur vermogensbeperking (uren) x kosten (Euro/ MWh)

Wanneer een eenheid uitvalt, veroorzaakt dit onbalans in het net. Om het evenwicht te
herstellen moet de eenheid die uitvalt, elektriciteit inkopen. Dit noemen we onbalanskosten.
Uitgaande van een onbalansprijs van 50 Euro/MWh en een reparatietijd van 50 dagen
bedragen de kosten voor uitval van €len RGV motor dus:

0,4 *S20MW x (SOx 24)xSO =12,48MEuro

Aangenomen wordt dat als twee motoren falen, de tweede motor faalt bij de andere eenheid,
waardoor de beperking 2 x 40% is en niet 100%. Mocht dit wei plaatsvinden dan is het
aannemelijk dat de motoren uitgewisseld worden, zodat de beperking alsnog 2 x 40% is.

De overige kosten zijn vele malen kleiner dan de ONB kosten. Voor de optie 'niks doen' is dit
weergegeven in figuur 8-6. In bijlage F is de totale beslisboom afgebeeld inclusief aile
bijbehorende kosten.

kosten (MEuro)
ONB

overig totaal
kosten

reparatie / herwikkelen
~ 24,96 0,28 25,24

reparatie aile motoren CI 12,48 0,22 12,70

falen was incidenteel CI 12,48 0,10 12,58

niet falen in voorziene periode .a 0,00 0,00 0,00

Figuur 8-6: Kosten beslisboom voor optie niks doen
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8.3.3 Kansen beslisboom

Het lastigste deeI van de beslisboom is het meegeven van kansen aan de onzekerheidspunten.
Zoals eerder besproken kunnen hier diverse bronnen aan ten grondslag liggen. Het objectief
correleren van deze informatie met faalkansen is echter moeilijk. Ais de faalkans van de
component kan worden vastgesteld, kan deze worden gebruikt in de beslisboom. Is dit niet het
geval, dan is het enige alternatief om middels beschikbare informatie en 'expert judgement' een
kans te schatten. Dit schatten doen we met de tabel welke afgebeeld is in figuur 8-7. Opgepast
moet worden dat geen schijnzekerheid ontstaat. Het is daarom belangrijk om bij deze methode
zeer kritisch te kijken naar de gekozen kansen en naar de gevoeligheidsanalyse. Het schatten
van kansen in de range van ca. 5% en kleiner kan aileen op basis van faalfrequenties.

Kans
zeker
redelijk zeker
onzeker
zeer onzeker
onzeker
redelijk zeker
zeker

0-10%
10-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-90%
90-100%

Figuur 8-7: Schattingen voor kansen

In deze scriptie zijn voor de onzekerheid van de kans twee typen verdelingsfuncties gebruikt.
Ten eerste is de continue uniforme verdelingsfunctie gebruikt. Deze functie kenmerkt zich door
een uniforme kansdichtheid. Ten tweede is de normaal verdelingsfunctie toegepast. De functies
zijn niet door elkaar gebruikt, maar in afzonderlijke beslisbomen. De normaal verdelingsfunctie
is afgekapt op 0% en 100% (en opnieuw genormeerd) om negatieve waardes te voorkomen.
Voor de normaal verdelingsfunctie is een standaard deviatie toegepast van 5%. Bij de uniforme
kansverdelingsfunctie is een range genomen van plus en min 10% (absoluut), ten opzichte van
de ingeschatte kans.Voor de optie 'niks doen' (optie 1 in figuur 8-4) zijn de verdelingsfuncties
van het eerste beslispunt weergegeven in figuur 8-8.

I Niks doen 1 Nlks .to.n

Figuur 8-8: Verdelingsfunctie voor eerste onzekerheidspunt optie 'niks doen'.
Links: normaal verdeling, Rechts uniforme verdeling

Nu voigt voor elk van de 21 ingeschatte kansen een onderbouwing van de keuze. In bijlage H
zijn aile gekozen functies volledig weergegeven.

Keuze 'niks doen'
De in hoofdstuk 7 uitgevoerde FMECA laat zien dat de risico's zich voornamelijk bevinden in de
verbindingen tussen de wikkelingen en de uitlopers van de wikkelkoppen. Recente
onderhoudsgegevens laten tevens zien dat, door mechanische invloeden, statorspieen en
rotoreindwikkelingen onderhevig zijn aan mechanische krachten. Falen ten gevolge van
mechanische invloeden is het meest waarschijnlijk, maar ook het moeilijkst voorspelbaar.
Tijdens groot onderhoud aan de motoren in 2006 en 2007 zijn de motoren weer in goede staat
gebracht, nadat deze zonder noemenswaardig onderhoud 20 jaar probleemloos hadden
gefunctioneerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de motoren vanwege enkele losse
verbindingen niet lang meer probleemloos hadden kunnen functioneren. Tijdige inspectie is een
must om onherstelbare schade te voorkomen. De optie 'niks doen' wordt daardoor ingedeeld in
de categorie 'onzeker'.
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Ais een motor faalt in de voorziene periode is het aannemelijk dat ook de andere motoren zullen
falen, aangezien falen bij deze leeftijd hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan
veroudering. Dit mag worden verondersteld na jarenlange ervaring met identieke componenten
in centrales. Daardoor zullen de overige motoren toch planmatig worden geTnspecteerd /
gereviseerd, zodra een motor heeft gefaald. Hiermee verkleint de kans dat twee motoren
gelijktijdig zullen falen. Het is daardoor weI zeer aannemelijk dat aile motoren zullen worden
gerepareerd nadat €len motor heeft gefaald. Vandaar de keuze voor 'zeker' bij
onzekerheidspunt 2 en 3.

Keuze 'vervangen component'
Ais componenten geheel worden vervangen door gelijkwaardige nieuwe componenten, is het
zeer aannemelijk dat de motoren probleemloos zullen blijven functioneren. (keuze 'zeker' bij
beslispunt 4) De 'oude' motoren kunnen als reserve worden ingezet. Deze keuze houdt dus
automatisch in dat er beschikking is over een reserve component. De kans dat meerdere
motoren falen indien €len motor heeft gefaald, wordt in deze situatie klein geacht. (keuze 'zeker'
bij beslispunt 5).

Ais een nieuwe motor faalt, wordt er vanuit gegaan dat deze moet worden gereviseerd. Het is
mogelijk dat dit binnen de garantieperiode zal plaatsvinden en hier dus geen kosten aan
verbonden zijn. Hier is geen rekening mee gehouden in het model. Dit is ook niet erg,
aangezien in dit model de ONS kosten domineren. Deze kosten kunnen nooit worden verhaald
op de leverancier.

Tevens is er vanuit gegaan dat verder geen onderhoud aan de nieuwe motoren wordt gepleegd.
Dit is een vereenvoudiging van het model. Ais dit zou worden toegevoegd, leidt dit niet tot
significant minder onzekerheid, waardoor het minimaal effect heeft op de netto contante waarde
en dus op de eindbeslissing.

Keuze 'revisie component'
Onder revisie component wordt verstaan: het herwikkelen van de stator, reviseren van de
lagers en balanceren van de rotor. Opmerking die hierbij dient te worden gemaakt, is dat dit
waarschijnlijk niet in een standaard revisieperiode van een eenheid kan worden uitgevoerd en
daardoor een uitruil exemplaar nodig is. Hiermee is geen rekening gehouden in de optie 'revisie
zonder aanschaf reserve'. Na het herwikkelen mag de stator zo goed als nieuw worden
verondersteld. Net als bij 'vervangen component' is geen rekening gehouden met het uitvoeren
van onderhoud aan de gereviseerde component. De kansen zijn gelijk gesteld aan de keuze
'vervangen component'.

Keuze 'aanschaf reserve'
De optie 'aanschaf reserve' kent dezelfde kansen als de optie 'niks doen'. De aanschaf van een
reserve motor maakt de kans niet kleiner, maar verkleint aileen het effect.

Keuze 'huidig onderhoud'
In paragraaf 6.2.5 is beredeneerd dat de huidige onderhoudsinspecties weinig uitsluitsel geven
over de conditie van de wikkelingen. Onder huidig onderhoud wordt verstaan het om de twee
jaar uitvoeren van PI, Tan Delta en DLA metingen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de DLA
metingen wei consequenter worden uitgevoerd en de resultaten nauwkeurig worden
geanalyseerd dan dat nu gebeurt.
De belangrijkste degradatiemechanismen worden met deze metingen niet afdoende gemeten.
Vooral mechanische degradatie wordt onvoldoende bewaakt. Generiek kan gezegd worden dat
deze optie wei meer zekerheid geeft dan 'niks doen'. Gekozen is voor een kans van 20%.

Keuze 'uitbreiding onderhoud'

PO meting
Ais aile literatuur wat over dit onderwerp geschreven is, voor waarheid mag worden
aangenomen, mogen PD metingen worden gezien als de meting om degradatie van isolatie te
meten. On-line metingen vragen echter expertise en er is gevoelige meetapparatuur
noodzakelijk. Mits goed toegepast kan deze methode de kans reduceren. Opgemerkt moet
worden dat ook mechanisch falen met deze methode niet of nauwelijks detecteerbaar is.
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Visuele inspectie
Visuele inspectie is een zeer goede methode om de toestand van de motor te beoordelen.
Nadeel is de hoge kosten voor transport en demontage van de motor. Degradatie in de
wikkelkoppen en controle op losse spieen is middels visuele inspectie uitermate goed mogelijk.
Ook geeft visuele inspectie een grotere zekerheid over eventuele mechanische defecten (Iosse
onderdelen, etc.). Mechanische degradatie is een langzaam mechanisme, waardoor inspectie
eens in de 4 tot 8 jaar een grote zekerheid geeft.

8.4 Resultaten case study

In bijlage F zijn de voliedige beslisbomen weergegeven. In bijlage G zijn aile resultaten van de
Monte Carlo analyses weergegeven. Deze paragraaf bevat een samenvatting en een
onderbouwing van deze resultaten.

De doelfunctie van de Monte Carlo simulaties betrof tel kens de minimale neUo contante waarde
op basis van 2000 trekkingen. Met dit aantal trekkingen werd een confidence level van 99%
behaald. Het uitvoeren van meer trekkingen maakten de voorspeliing niet significant
nauwkeuriger.Het aantal keren dat een bepaalde keuze daarbij de optimale keuze zou zijn
geweest, is weergegeven in figuur 8-9 voor de situatie met de normaal kansverdelingen en in
figuur 8-10 voor de situatie met de uniforme kansverdelingen. De nummers in deze figuren
komen overeen met de keuzemogelijkheden die zijn weergegeven in figuur 8-4. In deze figuren
wordt onder probability verstaan, de fractie van het totaal aantal trekkingen dat een bepaalde
keuze de optimale keuze is. Met frequency wordt het aantal keren uit 2000 trekkingen dat een
keuze de optimale keuze was weergegeven. Dit is uiteraard rechtevenredig met de probability.
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Figuur 8-9: Resultaten Monte Carlo simulatie voor normaal verdelingsfunctie
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Figuur 8-10: Resultaten Monte Carlo simulatie voor uniforme verdelingsfunctie

In beide situaties heeft optie 11, te weten visuele inspectie in combinatie met aanschaf van een
reserve, de voorkeur. Bij het gebruik van de normaal verdelingsfunctie is bij 47% van de
trekkingen optie 11 de optimale keus en bij de uniforme kansverdeling is dit 32%. Het verschil
komt uniforme verdeling een grotere onzekerheid kent.
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Ais de beslisboom nader bekeken wordt, kan onderscheid worden gemaakt in twee groepen:
wei of geen aanschaf van een reserve motor. Daarom is het interessant om te analyseren wat
de uitkomst is als we aileen dit in ogenschouw nemen. De resultaten hiervan zijn weergegeven
in figuur 8-11 en figuur 8-12. Uit deze figuren komt duidelijk naar voren dat er een voorkeur is
voor aanschaf van een reservecomponent. Deze uitkomst is minder gevoelig voor
misschattingen van kansen, doordat het een optelsom is van meerdere mogelijkheden.
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Figuur 8-11: Keuze aanschaf reserve voor normaal verdelingsfunctie (Monte Carlo simulatie)
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Figuur 8-12: Keuze aanschaf reserve voor uniforme verdelingsfunctie (Monle Carlo simulatie)

Tot slot kan gekeken worden naar de resultaten van de minimale netto contante waarde (NCW).
De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 8-13 en figuur 8-14. Deze figuren laten de
NCW zien van de gehele optimalisatie. Dus niet enkel van de optimale keuze.
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Figuur 8-13: Resultaten NCW narmaal verdelingsfunctie
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Figuur 8-14: Resultaten NeW uniforme verdelingsfunctie

Het gemiddelde varieert hierbij rond de 650kEuro. Ais uitgegaan wordt van de optimale keuze
(keuze 11), dan zijn van dit bedrag de werkelijk geplande kosten 520kEuro voor het
aanschaffen van een reservemotor en het plegen van periodiek onderhoud, De overige kosten
kunnen worden gezien als 'risicokosten',

Het optellen van de risicokosten van aile andere componenten kan worden gesteld als
onvoorziene post. Ook de verhouding tussen risicokosten en werkelijke kosten kan een
beslissende factor zijn, Bij de optie 'niks doen' bestaat de netto contante waarde immers uit
enkel risico kosten, Echter, het nemen van beslissingen hieromtrent heeft een meer financieel
karakter en ligt buiten de opdracht van dit onderzoek.

8.5 Gevoeligheidsanalyse case study

In paragraaf 8.2 is ingegaan op het begrip gevoeligheidsanalyse. In deze paragraaf zullen de
resultaten worden toegelicht van de gevoeligheidsanalyse die is uitgevoerd op de case study.
De resultaten zullen worden besproken van de beslisboom met de normale
kansverdelingfunctie. Aile resultaten van deze analyse en van de analyse die is uitgevoerd op
de beslisboom met de uniforme verdelingsfunctie zijn weergegeven in bijlage G.

8.5.1 Gevoeligheid kansen

Interessant is om na te gaan in hoeverre de ingeschatte kansen moeten worden aangepast
worden om de uiteindelijke keuze te beYnvloeden. Het programma Crystal Ball heeft hiervoor
een ingebouwde gevoeligheidsanalyse. Met deze gevoeligheidsanalyse kan eenvoudig het
volgende worden vastgesteld:

1. Uit de gevoeligheidsanalyse kan worden afgelezen welke aannames (kans) de
eindbeslissing het meest beYnvloed.

2. Ook kan worden bepaald welke aannames de eindbeslissing het minst beYnvloeden.

De resultaten van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse zijn weergegeven in figuur 8-15. De
nummers in deze figuur hebben betrekking op de onzekerheidspunten 7,19, 5, 14,16 en 20 (Zie
bijlage G). Wat opvalt in deze analyse is dat de ingeschatte kansen op het tweede en derde
niveau (5,14,16 en 20), de uiteindelijke keuze niet tot nauwelijks be'invloeden. Optie 3, 'revisie
exclusief reserve', en optie 13, 'PD in combinatie met visuele inspectie en aanschaf reserve'
hebben de grootste invloed op de eindbeslissing. Beide zijn opties zonder reserve.

Eenvoudig uitgelegd laat figuur 8-15 het volgende zien. In de vorige paragraaf is dUidelijk
geworden dat er een voorkeur is voor de aanschaf van een reserve motor, in ca 60 a 70% van
de trekkingen in de Monte Carlo analyse. Het feit dat in 30 a 40% van de trekkingen een
voorkeur is voor geen aanschaf van een reserve motor wordt voornamelijk veroorzaakt door
optie 3 en 13 en specifiek door onzekerheidspunt 7 en 19.
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Sensitivity: 0 = keuze zonder reserve 1 = keuze met reserve
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Figuur 8-15: Gevoeligheidsheidanalyse onzekerheden (Monte Carlo simulatie)

In 'statische toestand' is het ook mogelijk om te analyseren in hoeverre de absolute waarde van
de diverse kansen moeten worden aangepast om de keuze te bei'nvloeden. Onder statische
toestand wordt verstaan een analyse op basis van de vast ingegeven kans, welke gelijk is aan
de gemiddelde waarde van de kansverdelingfunctie. De resultaten hiervan zijn weergegeven in
figuur 8-16. In deze figuur is aileen gekeken naar het eerste beslispunt in de beslisboom. Zojuist
is immers aangetoond dat het tweede en derde beslispunt niet tot nauwelijks de beslissing
bei'nvloeden. De analyse kan dus vereenvoudigd worden.
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Figuur 8-16: Gevoeligheidsheidanalyse onzekerheden (statisch)

In deze figuur is zichtbaar, dat de gevoeligheid van aile opties waarbij geen reservemotor wordt
aangeschaft groter is dan bij de opties waar wei een reserve wordt aangeschaft. De rode
stippellijn geeft de huidige optimale keuze weer. Op het punt waar de rode stippellijn de andere
lijnen kruist, is sprake van een gelijke New. Dit punt is het omslagpunt voor wat betreft de
optimale keuze.

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1) De opties met reserve kennen een duidelijk lagere gevoeligheid als de opties zonder
reserve.

2) Optie 2 en 4 zijn enkel optimaal bij negatieve waardes van de kans. Elke andere optie zal
daardoor prevaleren boven deze opties.
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3) Er moet een zeer grote mate van zekerheid zijn alvorens een optie prevaleert zonder
aanschaf reserve. Optie 3 is de enige die hiervoor in aanmerking komt.

4) Op basis van deze gevoeligheidsanalyse zijn de enige acceptabele alternatieven optie 3, 5
en 7. Sij de overige opties is de afwijking t.o.v. de ingeschatte kans zeer groot.

Op basis van deze gevoeligheidsanalyse kan gezegd worden dat als de onzekerheid groot is,
de optimale keuze in ieder geval de aanschaf van een reservemotor inhoudt. Dit kan gezien
worden als een effect reducerende maatregel (paragraaf 7.6), waarmee het risico van deze
component op een acceptabel niveau kan worden gebracht in het kader van
levensduurverlenging.

8.5.2 Gevoeligheid kosten aanschaf reserve

Zoals in paragraaf 8.4 is weergegeven, prevaleert een optie met aanschaf van een reserve
motor. Dit is op basis van een aanschaf prijs van 300kEuro. De gevoeligheidsanalyse (zie
bijlage G) laat zien dat de keuze niet langer optimaal is bij een aanschafprijs van ca. 600kEuro
voor de normaal kansverdeling en 400kEuro voor de uniforme kansverdeling. De gevoeligheid
is relatief laag, mede doordat de kosten vooraf goed zijn te bepalen.

8.5.3 Gevoeligheid ONS kosten

ONS kosten zijn afhankelijk van tijdstip in het jaar, in de maand of in de week en tevens
afhankelijk van de marktsituatie. Het bepalen van deze kosten voor een periode van 10 jaar is
daardoor moeilijk. Op het moment van schrijven bedragen de onbalansprijzen ca. 50 Euro/MW.
In verband met toenemende concurrentie wordt echter verwacht dat deze prijzen verder zullen
dalen. De huidige keuze is optimaal tot een prijs van ca. 10Euro/MW (zie bijlage G). Het is zeer
aannemelijk dat de prijzen van elektriciteit dit pijl niet zullen halen in de komende 15 jaar.

8.5.4 Gevoeligheid revisiekosten

Aangenomen is dat revisie van een component ca. 100kEuro kost. Naar verwachting is deze
inschatting aan de lage kant. Het toenemen van revisiekosten versterkt aileen maar de huidig
optimale keuze (zie bijlage G). Dit komt doordat de variantie voornamelijk wordt bepaald door
de revisiekosten.

8.5.5 Gevoeligheid reparatietijd

Een toenemende reparatietijd laat de ONS kosten sterk stijgen. Voor de reparatietijd wordt een
periode van 50 dagen aangenomen. Deze tijd is realistisch voor kleine tot middelgrote
storingen. Indien herwikkelen of reparatie van de statorkern noodzakelijk is kan de doorlooptijd
oplopen tot enkele maanden. Een doorlooptijd kleiner dan 50 dagen is voor geen enkele
reparatie te verwachten.

8.6 Complementeren FMECA sheet

In hoofdstuk 5 is een procesgerichte FMECA sheet opgesteld. In de sheet ontbreekt nog de
invulling van de kolom 'kans op oorzaak' (zie bijlage E). De bedoeling was om in deze kolom
een faalkans in te vullen en zodoende het risico van de component te bepalen. Met de kennis
die we nu hebben opgedaan is het wellicht verstandig om deze kolom anders te benaderen.

In paragraaf 4.6 is een definitie opgesteld voor levensduurverlenging. Daarbij is aangegeven
dat we ge'interesseerd zijn in de toename van het risico wanneer de mogelijkheid tot
levensduurverlenging wordt onderzocht. Ais we met de rookgasventilator motor doordraaien tot
de nieuw gestelde einde levensduurdatum is het risico vrij groot. Het effect is immers groot en
de onzekerheid dat de component probleemloos zal blijven functioneren ook. Deze uitspraak is
in de voorgaande hoofdstukken onderbouwd. Daarmee is aangetoond dat een risico
reducerende maatregel noodzakelijk is. Echter, we hebben niet kunnen aantonen dat de motor
vervangen moet worden omdat te verwachten valt dat deze in de voorziene periode zal falen.
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8.7 Conclusie

De geadviseerde maatregelen in het kader van levensduurverlenging voor de rookgasventilator
motor zijn het uitbreiden van het onderhoud met visuele inspectie en het aanschaffen van een
reserve exemplaar. De uitgevoerde gevoeligheidsanalyses bevestigen dat deze keuze in vrijwel
aile realistisch te veronderstellen scenario's de juiste is.
Dit zijn de resultaten van het opzetten van een beslisboom voor deze component.

Uit de gevoeligheidsanalyse wordt duidelijk wanneer het niet meer loont om een reservemotor
aan te schaffen. Bijvoorbeeld als de kosten van een reservemotor stijgen of wanneer
redundantie (n-1) in het systeem aanwezig is. De een na beste keuze is het reviseren van de
motoren. Daarbij moet worden opgemerkt dat de doorlooptijd voor revisie van een motor niet
past binnen de revisietijd van een eenheid. Ook de gevoeligheid van de revisiekosten en
geschatte kansen is hoog.

Het correleren van de toestandsgegevens van de motoren met kansen is lastig en kent een
grote mate van onzekerheid op zichzelf. Ais geen bruikbare faalfrequenties aanwezig zijn, is de
enige optie om gebruik de maken van 'expert judgement'. Middels een gevoeligheidsanalyse
valt te onderbouwen dat de uiteindelijke beslissing onder de gegeven kans de juiste is.
Desondanks is het opzetten van een methode voor het schatten van kansen een punt voor
verder onderzoek.

In deze scriptie is een casestudie voor de rookgasventilator motor verder uitgewerkt. Voor
andere componenten is het niet altijd noodzakelijk om zo grondig te werk te gaan. Voor
bijvoorbeeld besturingssystemen is het wei degelijk mogelijk om beslissingen te nemen op
basis van historische faaldata [Wels 9]. In het kader van levensduurverlenging kan goed worden
onderbouwd, dat deze componenten een sterk stijgende toename in faalfrequentie hebben na
ca. 20 jaar.
In een eerder stadium moet daarom de keus worden gemaakt welke tools ingezet worden om
zo efficient mogelijk tot een optimale keuze te komen. Het proces wat hierbij gevolgd kan
worden is weergegeven in figuur 8-17. Stap 3 en 4 zouden hierbij kunnen worden
overgeslagen, zoals bijvoorbeeld in het geval van de eerder genoemde besturingssystemen.
Opgepast moet echter worden dat verkeerde beslissingen worden genomen op basis van het
analyseren van de verkeerde faalindicatoren. De FMECA van de rookgasventilator motoren is
hier een goed voorbeeld van. Zoals is beschreven in hoofdstuk 7 richt het huidige onderhoud
zich niet op aile faalindicatoren. Het nemen van beslissingen op basis van de gegevens
afkomstig van de onderhoudsrapportages kan daardoor misleidend zijn.
Daar waar sprake is van grote onzekerheid, is het nemen van beslissingen met de beslisboom
theorie een goede optie.
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stap Qenerieke methode Deze scriptie

1 Definieer randvoorwaarden Definieer uitgangspunten levensduurverlenging

(Hoofdstuk 4)

+
2

Risico analyse
Procesgerichte FMECA (Hoofdstuk 5)installatie

..
3

Bepaal faalindicatoren
Productgerichte FMECA (Hoofdstuk 7)kritische componenten

..
4

Bepaal mogelijkheden
Literatuuronderzoek (Hoofdstuk 7)bewaken faalindicatoren

..
Verzamel informatie

Generieke faaldata (Hoofdstuk 6)

5 over componenten Onderhoudsgegevens (Hoofdstuk 6)

..
6 Inventariseer de alternatieven Hoofdstuk 6 (figuur 6.3)

Ja

~
Inschatten van het risico in het kader van

7 mogelijk? levensduurverlening mogelijk? Zo ja, kies juiste
risico reducerende maatregel.

Nee

8 Construeer beslisboom Hoofdstuk 8

• Monte Carlo simulatie (Hoofdstuk 8)

9 Analyseer beslisboom Gevoeligheids analyse (Hoofdstuk 8)

..
10 Neem de optimale beslissing

Keuze op basis van minimale netto contante
waarde

+
11 ~ beslissing

Flguur 8-17: Het proces mventansatle levensduurverlengmg
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9 Conclusie en aanbevelingen

9.1 Conclusie
Het is niet gelukt de onderzoeksvraag met een duidelijk ja of nee te beantwoorden. Om het
risico te kunnen bepalen moet zowel de kans als het effect worden bepaald. Het kwantificeren
van een kans is hierbij zeer moeilijk en bij de uitgevoerde case study zelfs niet mogelijk
gebleken. Bij de case study is het effect van het falen echter groot en de kans onzeker,
waardoor het risico toch hoog mag worden verondersteld en het valt aan te bevelen om risico
reducerende maatregelen op te nemen in de levensduurverlenging-investering.

Met on-line en off-line metingen kunnen niet aile faalmechanismen worden bewaakt. Het meest
waarschijnlijke faalmechanisme voor dit type motor, namelijk mechanisch falen van de stator,
kan het minst goed worden bewaakt. Het nemen van beslissingen over restlevensduur op basis
van metingen, is daarom niet juist.

Een beslismodel kan helpen om toch een beslissing te nemen op basis van onvolledige
informatie. Hieruit is naar voren gekomen dat met de optimale beslissing is de aanschaf van
een reservemotor in combinatie met het uitvoeren van periodieke inwendige visuele inspecties.

Het is niet noodzakelijk dat voor aile componenten zo grondig te werk wordt gegaan als voor de
gekozen case study. Voor bepaalde componenten is het bepalen van een faalkans wei goed
mogelijk of is het effect van het falen klein.
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9.2 Aanbevelingen

Met deze scriptie is een eerste aanzet gegeven om op een systematische methode een
levensduurverlengingsprogramma op te zetten. Naar aanleiding van het onderzoek kunnen
enkele algemene aanbevelingen worden gegeven, alsook enkele aanbevelingen voor verder
onderzoek:

• Het er op toezien dat metingen op de juiste wijze worden uitgevoerd, gerapporteerd en
gedocumenteerd is van groot belang. Ook het vergelijken van meetwaardes ten opzichte
van voorgaande metingen is belangrijk om de conditie van componenten te bewaken. Uit
dit onderzoek is gebleken dat dit nu niet gebeurt binnen E.ON.

• Het is belangrijk om na te gaan wat bepaalde metingen vertellen over de conditie van een
component. Metingen worden vaak routinematig uitgevoerd, zonder hierbij na te denken of
aile mogelijke faalmechanismen wei voldoende worden bewaakt.

• Voor unieke componenten is het niet mogelijk betrouwbare faalkansen te herleiden op
basis waarvan antwoord kan worden gegeven over de restlevensduur. Voor het maken van
optimale keuzes is het bepalen van kans-categorieen een punt voor verder onderzoek.

• In de scriptie is gekozen om gebruik te maken van de beslisboom-theorie voor het bepalen
van de optimale keuze. Een vervolgstudie naar beschikbare beslismodellen is een
interessant onderwerp voor verder onderzoek.

• Faaldata werden vroeger van aile centrales in Nederland opgeslagen in een grote
database van NRG. Door de privatisering in deze sector is rapportage van faaldata aan
NRG niet meer optimaal. In het belang van aile productiebedrijven in Nederland is het
belangrijk om dit oude samenwerkingsverband weer door te zetten in de toekomst, omdat
dit een van de weinige methodes is om in de loop te jaren een betrouwbare
storingsdatabase op te zetten.
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Bijlage A: Technische gegevens rookgasventilator motor

Type
In
Pn
Cos phi
Rendement
Toerental
Aantal polen
Afscherming
Isolatieklasse
Isolatiesysteem
Koeling

: Holec OK340 HBN-8 3 fase asynchrone kooianker motor (intern sterpunt)
: 405A
:6MW
: 0,88
: 97,3%
: 747omw/min
:8
: IP55
:F
: Epoxy fijnmica / glasfolie
: Lucht / lucht koeling
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Bijlage B: FMECA sheets + toelichting

De kolommen van de procesgerichte FMECA sheet hebben de volgende betekenis:

3) Groot

2) Middel

2) Mogelijk

4) Zeer groot

3) Waarschijnlijk

: Geen directe ONB van de component. Reparatie
is planbaar

: Motor moet direct uit bedrijf voor reparatie
Reparatietijd Ais < 1 week

: Motor moet direct uit bedrijf voor reparatie
Reparatietijd 1 week> A< 1 maand

: Motor moet direct uit bedrijf voor reparatie
Reparatietijd A> 1 maand

De gevolgklasse heeft betrekking op het eindeffect. Dus wat is het gevolg
als de faaloorzaak leid tot het eindeffect.

: Waarschijnlijkheid maal gevolg. Het risico wordt in dit geval dus bepaald
door de waarschijnlijkheid dat een lokaal effect uitgroeit tot het eindeffect.

: de fout indicator heeft betrekking op de faalwijze of de faaloorzaak. Dit is
aangegeven met een kruisje.

: hier zijn de huidige en mogelijke aanvullende risico reducerende
maatregelen gegeven.
Het geschatte restrisico is na implementatie van de aanvullende risico
reducerende maatregelen.

: Een weergave van aile subcomponenten conform de functionele
decompositie uit stap 2 (zie paragraaf 7.2)

: Hier wordt de functie van de component beschreven
: de mogelijke manieren waarop de eerder genoemde functie kan worden

verstoord
: De oorzaak die leidt tot de faalwijze
: Het lokale effect van de genoemde faaloorzaken
: Het effect dat kan ontstaat wanneer de faaloorzaak en dus het lokale

effect langdurig aanwezig is
: Voor de kriticaliteitsanalyse worden de volgende waarschijnlijkheden en

gevolgen gedefinieerd:
1) Niet waarschijnlijk : Optreden is niet waarschijnlijk in de komende 25

jaar. I..l > 25 jaar
: Optreden is niet waarschijnlijk in de komende 15

jaar, maar wei binnen 25 jaar. 15 < I..l < 25 jaar
: Optreden is niet waarschijnlijk in de komende 4

jaar, maar wei binnen 15 jaar. 4 < I..l < 15 jaar
4) Zeer waarschijnlijk : Kans op optreden binnen 4 jaar is waarschijnlijk.

I..l < 4 jaar
5) Geen voorspelling mogelijk
De waarschijnlijkheidsklasse heeft betrekking op de faaloorzaak. Dus wat
is de kans dat de faaloorzaak het lokale effect langdurig tot gevolg heeft.
Het zegt niets over het feit of het eindeffect wordt behaald.

: Voor de kriticaliteitsanalyse worden de volgende gevolgklassen
gedefinieerd:
1) Klein

Fout indicator

Risico

Gevolg

Risico reducerende
maatregelen

Waarschijnlijkheid

Faaloorzaak
Lokaal effect
Eind effect

Functie
Faalwijze

Component

De risicokolommen zijn in deze sheet enkel bedoeld voor het correleren van de risico's
onderling. Aan de waardes in de risicokolom zijn daarom verder ook geen betekenissen
toegekend.
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Bijlage B1: Resultaten FMECA stator RGV motor
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:3 4 12 rotor). lest op radiale ftutle vroeglijdiglossespieandeleclel'llfl 1 .4 4 weren.Ookisolaliesclladeie
Slatorwikkelingen,PD gsconslaleerd. HierkunnllnBclllerook
metingen anderefaaleollakenaan\engrolldsiag

.... !~9.g~r! _ _ _._".._ .
Aaniopen~an deroloris nog nooil
'llJorgekomen. VerlleBrdeu~lijllingdlln

"2 " 8 wei onbalans i~ lIel ,werlctuig zijll onder
normale cond~les nlelwaarechljnlijk,
medII dcorhel toerenlalvan de machine

Vi;i~iiie··inspaCiie':T;n:iieii; T;en·da~aT15e·a·yi;;·d~··ge;;D-emdii Vfsuele in;,.peciie·(i;;iijr;ill2Cij"aa~:···· Vis·ueii;·iniip·ettie··Qniemi8·J;;~·ii:···

lip-up / ~apacrtells f IR / PI metmgen ge\'lln een geed beeld van langens-deHa I capacileits fiR I PI tangans della, IR PI melillgen (2
1 4 4 X aanwazlge veMJlling. Tijdens ";Sllele mellngen (4 jaertijks) asrlijks) lrendanalyse opstellen

inspec1ie is het faalproces, Indien
aanwezlg,ookgoedwaarneembaar

.•. Go·ede·iridii:·ai1e·m·ogeiijk.. ··-···-·--·----··-· iiYei-5p;;~~ingsiitieid·e;.s:-kWai~·e~5·miiii;;g· iieon···
spanningshuishouding

aanlopenvanrolorinstalol,c'oorveii{eei·d;;·uii·l~ri;,gcfidem· ·idem·········-·····
defecle lagere,onbelanswerkillig

F·aja;Tiia~g;;ii;idBnle·ci;aii;;g·Staior-Wfk·k·eirngerl ..Ko·mi' iiiem id·;;·,;;····
mll1 name \'Oorbij machines mel'l'Orfgebaseerde
ceating(i.p.v.lapegebeseerdecoeting).Meestel

i~~~i;:~·~it!;:c~~~i·,;o;Z~·ke;;·VOD·mame-llik-·in·de-· di;eio;itlad7nge~-·· ..- Deelonii;idl;;lie~'re;iujie;i;n" .
wikkelkop een kortslu~lngtussenwikkelingen, ulteindelijk involledige
weardoor ClYBMllag (PD) ken oplreden doorslag

ei';kiri;iciie·';;;;~·~·de;;~g····

(deelonlilldingen)

i;a;;sfi~i;;·o:.;e'iSpai;ri1niien:-M;;jk·e;;de: i(ie-m'" - .- fiie·,;;····

spanningS'l'OolZlening, Inlerne imloeden·
Isolatielouten,EllIerneinwloeden
inschakefversch~nBelen.b(iksem, eerdfOUlen,

mechallische invloeden i···· ~~~~;~~~~~!l~~~;i-ai~~ik·i(ei;rigen ..·6"onaak·me·e~iai· be·s·~iia"d"iGe·ri·van ;';;iiedig-e'da;;;:Siag'Tsafiiii;;;'-
1tIQudenng frequent stlrten, lanse Il1ln\o0P"~lIen {1tlsehilln WlkktllngisoJlIlie, gel(lJlgscllade door

u~zeningscol!fllcient).ontwerp,laslwisselingen, Loskomenl'BnslalorspieAn loskomell etelOlspielin
intredeoliB. herwikkelenoft8paralie

noodzakelijk

omievTng;iia~io'ie'n'i Inaiieqiiirt·e·imiiriign~·jiii·vacliom·geimp;;ig~ee·iiie .•..... ierripeiailiu;V·orhog·ing·i· Diiiii~;;tiiid1ng'e'ri'res'u~er~n'

e:d;rne imllleden machines (ont-rpfcut) Partlele onl!adingen uhlndelijk in'tCIlledige
doorslag herwikkelenof

......................._ ~.P.~!m!~..~~~9.~!!~.!l'm~
SlechtuitgellOerdereparalies.loepassenverkeene idem Idem
isolatielak

i~'~ii~;';;deii'a'iip:;;p7'--'

2 -4 e capacijo~s/IR/Plen PO
melin

2.8

........ RGv·ij.iOio;en··hebiie·n·ge·e~·vji"li~o·l~iie···

000

1 • 4

.... ihennisct"e·Y8rnc·h·ij;,;;:eiiin·zuiie-;·p-a·s-~a· dMl;se-·m;;iiiiie;';·;;;;d-en·~itgMe;;j·~·a·· Geii~···· -....
verleop Viln liJd zichlbaar IMIrd~n leparalie

Geen····

in·;oij;j(o·meni:ie··gevaile~··-··· Moeiiiik-';oorsp'ejbiiar:'T;;li1ngeii-2~~'p';is" \lfs~el-';-jns-peciie~'(irii-e;Wr26'j"a~'ii'" Vfs·uiiiii·i~$~·ecii~··~·j;iili···

e Irillingsme1ingell waarneembaar als 'l'Oo"""erp los~ekomen

is,waardoorscllede meeslal

.......................... ~;;:iW~~~:~~e;i;a;;r:·Mi~1maT~·PD· Geiin Geen'"

entwikkeling_Flllenmolerbinnfnenkels
arenODD

2.

voliedigedoo';sJag"isalalie,
herwikkelenofreparatie
noodzakelijk

losTlitii;;iie·:;oorweijle-ri"zoai·s·ba"fanc"eii;jjev.i·chien be·schijd1ge·n·VB~····

'IIlntilalor(delen), bouten, moeren, spietn W1kkelingisolalie
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Bijlage B1: Resultaten FMECA stator (vervolg)

-.... tijde·ris-~s·ueie·frispe-cije-;;,-citor·zun-"·

vormen van PO ontwikkeling
2 geconstateerd in d~ wikkelkoppen. De

mot cause hiervan IS echler niet
lIastgestetd

2 4 B

2 1

Hel is niet waarschijnlijk dat dit
, 4 4 met:hanisme nil n jaBr ralen \Ian de

molar tal gevolg kiln hebben

Tijdens visuele inspectie is 1 maal
gebleken dat losse spieen aarrw8zig

2 1 2 waren.

visuele inspectie (huidig intB/YaI2) jaar) Visuele inspeclie (B Jililr)

Faalproces kan leSf snal verlQpen
Daardoor is deze lest, welke met eEln
interval ven 4 jailf kan worden l.Iilgevoerd
l1iet effsclief Met meetdere parallelle
wikkelingen is dBtBclie levens mOBllijk.
Visuels inspectie door expert kan wei
alrecliafzijn.

Test blj gedemonteerde rotor zaer
effectief

8ij geopende motor is visuels inspet:lie lIisuele inspectie (huidjg il1terval20 jaar) Visuele inspectie (B jaar)
goed mogelijk. Het ailnlrelJen \Ian ':lOeder
op de wikkelkop kan eel' aalJWijzing zljn

. ~qflg~~ci~;;~d~~~~·icir-;s·;fs·uei;!·iii~ji·ectie··- ,isuei~·;iis·pectje·(h~fd1g·frii·eMi"2·D·jaa~·· Vi;iueie·-insp-~~iie·-(8-ja;;r)·-··
goed mogelijk. !-let aanll'l!!I'en lIan poeder
op de wikkelkop kan eel' aanwijzing zijn
lIan deze fasl'Nijze

Visuele inspeclie (slot)

Statorspl8en test (visuele
inspectle bU gedemorrteerde

12 rotor) Test op radiale fintia
statllrwikkelingen. tan della I
PO

3 4 12

, 4 4

3 4

2 4 B

aanlopen rolor in stator via
losse s.pie{en)

deelontladingen resulteren
uiteindelijk in VIllledige
dooretag.

hebben Bsn hogers
OVl'!rfIangsweerstand. Door
deze hogere weersland
vind ~p deze plaats een
temp. vvrhaging plaats,
waardoorde isoJaliEi
plaalselijk sterk
vsrslechterd.

Uitzetien I krimpan !lsleiders Em isolalie waartloor losraken sple, loskomen
ruimte kan ontstaan lussen geleiderisolalie en spiesn wikkelingen

Yal'itzetten van Wlkkehngen in spieen kamen los
slalorkem.

lorgdragen VIlor yoldoende sluiting tussen wikkelingen Onvoldaende ruimla lussen wikkelingen veroorzaakt partiele onlladingen
afstand lussen wikkelingen in onderling of Ius sen door verkeerd ontwerp of montage. Mechanisme heeft
wikkelkop. Mechanische wikkeling en massa COl 5 Jallr nodig yoordal Yolledige doorslilg wordl

ster~e bieden tegen Yibraties. (behuizing) ~;:~fJoenie·irx·aiie!.-·Kiimt·;;oiirniimeiiJk·vii~r·b·ITioT4". do·oj.··sc·tl~reri(ie·:;erking·Z~i de·eiont"iadin·gen··resiiiiej.·en·· Vfs'uele"I~~p'e~i;e"
hollige machines met grote uitlopers. Andere de isoJatie beschadigd uiteindelUk in lIoliedige
oorZOlken kunnen zijn: onjuisf ontwerp, slechtEl raken doorslag:.
fabricage, grate aanloopstromen. Langdurig&
bedrljfsvoering bij hoge temperatureI'. Olie in de
wikkelkop.
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Bijlage B2: Resultaten FMECA rotor RGV motor

\ier;r;-~eid;';e]d E~iree;m·d~c·rbuiiie;;·roi(ir:·h;;gi;iorsfe·e;;·;..xiaie- a~~lop~~··r~tor·ie~ie;;·~ti:iior·. asbn;~k:·~c·had~·ian·s·i8iii;: ]di;m'"
kracllten belasting lagers 1 .4 .4

Falen as t.g.v. corrosie niet
, .4 4 wOiI'arschijnli;k gezien de grote van de

motor
............. Fa,'en as t g.v_ corrosie niet

1 4 4 waarschijnlijk gezien de grote \Ian de
mlltor

1 ..~.. .~.. ~:Zi~ef~;:~p~~a;:~::~;.~~.ti"ijaio·fis·

...................... id~m'"

...................... i'dam'"

.4 4 metalurgiscll onderzoek X metalurgiscll onderzoek is de condit Ie

. . {~~~~.~~~.r..9~~.~..~.~!.!~.~.~.ll~~ id'em'"

Inteme ventilator Verzorgen dirette koeling van Metaalmoeheid,afbreken antwerp. IMfbRllSTing
statorwikkelingen en rotor componente"

verhoogde trillingen schade "an rotor I stlllor Verhoogde .rilingen. visuele
1 1 .4 inspeclie

Trillingsmetingen e1etecteren ~suele inspectie
wnlilalorproblemen in een laat stadium

geen
1 4 4

Externe ventiliflor Koelen van inlerne koellucht idem idem idem idem 1 1 4 Idem idem idem Idem 1 4 4
Omzetten magnetische
energie in mechanische
(roterende) energie.

Scheuren / breuk Frequent (achier elkaar) btarten mo1or
kOr1sluitringen en I of
rotorstimmtgv.thermisch
in\lloeden

warmteonlWikkeling in de
rotorstaven en
kortsluitringen, waarcioor
rotorstaven uitzetten en
buigen.

Buigen van de rotorstaven
kan leiden lot scheurtje..
indien breuk I scheuren
emstig genoeg falen motor
OIls geheel.

aantal etart I stops
Irillingsmetingen, afwijkende

4 .4 t6 geluiden, visue[e inspectie
Oekenen wan oververhitling),
CSA. growler leet

Het vastsleflen van thermische
DVerlN!fasting is !1!latief eenvouelig. Met
name '1isuale inspectie IS een goeele
indicator. Het bepalen van de exacle
faaloorzaak ie eehter lastlg.

Praces: het proces VlIorkomt dat dR
motorv-aakwordt gestart.
Trillingsmetingen, visuele inspectle

kort cyclisch starten motor blokkeren
middels motorbe'leiliging$relais. CSA

Tijdens opstartfases kan het voorkamen
dat een motor meerdere malen achle

1 2 2 elkaar wordt ges'~rt. Middels Inslellingen
in hel motorblNelligingii 'Blais kan dit
wordsn voorkomen

I , ,

... Vi;lueie·Tn9pi!ctie·s·heb·b~~·~~iigi;loaiid· ..·
dat rolorproblemen nog niet an e1e DreIs

.4 t 4 .zijn. Gezien hel huidige Inspectieinlel"lal
IS het toevoegen van CSJ\ een
mogelijkheid om de rolorconditiB beler Ie

................ ~~.~.~.~n, .
Gezien ontwerp en el"laring is blokkade
kaelsysteem niet waarschijnlijk

1 4 4

.." i(·omt"voornameijjk·~~·r·bV·h·o;;gic·eri!i~· ..
1 4 4 machmes (2/4 polige machines) met

een grote verhouding lussen de rotor

'.. I.~!!!l~~..~n.~i.~!!!~~~.~ .............•....•..••......
Onbalans in fassspanningen wordt

1 4 4 continue gemeten en is in het vefleelen
nog niet opgetreden

1 4 4

... c~e·rsjag·lusseriroi~is·la~;eii·~jnd ....
normahter niel plaats. Daar W8ar sprake

t 4 4 is 'Ian losiatende kortsluitring op rotor
staaf'lebindingen kan overslag wei

.. . p.!~.~~~.~~~.~!!, .
1 .4 4 niel van toepassing. Bela~ing werktuig

. ~!!.~!l.~.!!!.~!1.~!.l~!!gz_a~rrJ..'@D.~~~~.~ .
rotor pullover wordt bepaald door hst
ontwerp. AangeYien de rotor niet tegen

1 .4 4 de stator is aangelDpen in de afgelopen
20 Jaar mag verondersteld worden e1al
rotor pullover niet heell plaatsgB¥lJnden

geen

geen

geen

geen

geen

........ Vi·sueie·i;;-~·pect;es·:iriliing·smeiirigen CSA'" .
Looptijdbewakil'llJ aanlooptijel

.... .... ..... ]d;!';;'"

·tiei·~·anic·p·9~·~a;i·de·roic·r·k·an·e"E!ri·g£;vo·lg geiiii--'" .....
zijn van '1erkeerde uillijning en verhoogde
lri!lingen t.g.v-. andel'1! oorzaken dan rotor
pullo'ler Het vaststellen yen rotor pullover
is daardoor lastig

.. a~Jkende·geiujjd·eii:· Dynami;;ciie·.;;;r~;~h~·nsele·n·iiJn·middeis· iriil]ng·s·me1fngen····
8 tlillingsmetingen de genoemde melingen detecteerbaar,

Behler is het YToegtijdog voorspellan

•.- ~.~~IJj~J~.t.n!~Ltl).q9~I.ij~..... . ...•. trilll,igsmeifrigen.:.onh.wep .

.... K~iit'e;i~m'ei1ng"" . ldi;n;'"
4 spanningshuishoudin~.

trillingsmetingen. afwlJkende

;:!~~1:j~s~~·i;,~~~:~~·~!· ... 1dlim'"
<Ifwijkenele geluiden

. ..... iia;;i;;opiij"d":Visu~·le·;iispect·ie·· ..... ·····ide·m..
~ekenen \Ian oververhilting),

16 trillingsmetingen, afwijkende
gelull:len. CSA. gro'NIer leel

t 4' ..~.. antwerp·····.. .

, 4

, 4 ,

4 4

1 4 4

fal~;; moiQ;"i·i~·ge;S·~·!~..· ~~Jke·nde·g·ejulden;·1riliij-lgen: .
geheel visuele inepecties. verhoogde

t 4 4 slijlage lagers

............... i~iem···

.._- \,iertii;o9dB--lriii~n-g9;';.· .
mogelijk eanlopen rotor
tagen stator

.... i~ie~' id'em--'

cjbsiruci"ie·VEniflaili!·doDr·b-lokk'a·d~·ci~·e~;;~;ii~g Wr:im;ieantwikkeiing'i~'de" idem································· iem;;er.iiu·l;rmeii~g·-·· idem \,i]sl;eie·inspelci]e·i(·oeis·ysiele·m····
rotorstaven en statorwikkelingen, lager
kortsluitringen 2 4 8 temperaluur, visuele

inspecties,lnrlingsmBllngen.
aliNljkende geluiden, CSA

-.. ''' id'er;, id·e~ . ~~I~U~.~~ .

onilajai..s·;n·iase·s·p~nril;;g;;n i·~er;;tBrk·B·icik·ilje iileiii'"
warmteontwikkeling

Tra·nsiilnie·kriiciiie~··(k·opji·eij· .. . hog£ire'beiasii;ig'van'iiigers 'asiire;ujd~ilen'Yari'lage'is':' . ;·r·iiiings·meiiiigen·"
en as indirects schade aan stator 1 4 4

DYnamiSCheV'lrschilnseren yjiiB·rai1es·Te~iiirrie·i1nii;rne·oc·riake·n·mog·ej;Jk) hcge;,:e·bejasiirlg·~·an·i~ ..ge;s as~j;e·uk~·f~·len·v;.;n··lagl;rS·:··

en n inelirt!cte echade aan stator 2 4

, 4 4

.................... Mc·gei~k·bre·k·en"i Q"mva;';gnJke's'chaiie"ai~ ·····1ri·lii~·gsm~i·jiige·n ..·
beschadigen op de as gehele motor
gemonteerde onderelelen,

........................................ ~~~:~r~l!~~j:s{~~~t:~!! as·ti~eui(·:faie·n·van·ia·gern: iiilji~·gs;r;-iiliiigen··· iii;;';;'"
lagers, as en statorllloven indirecte schade aan stator 2 4 8

proees

geen ........... ove·rtoer~·n·vl;.;iralje~·n··~i;iais·wann·~er···

1 .4 4 sprake is 'tan een gebroken koppeling
Oil is een bijzondere externe faclor

.... Gr·aie·iaStW;ss;eii~·gen·viiiden·niei·piaaiii··

1 4 4



Bijlage B2: Resultaten FMECA rotor (vervolg)

vernDagde trillingen, ;~io·raardfaUi:riile~·rot·a~·ais· Giiiu'idE'n':'t;iiin'gsmet'inge'n',

warmteantwikkeJing (ho1 geheel 1 4 4 visuele ir.speclie, CSA
spots)

............................ ciiitWe;p····
geen

1 , ,

1 2

1 1 ,

.- }.:r::?:
[ieze'ia'~ic;o~z~'~'(;;'~'og'niet'opg'ei;'ede'rl,'

~ B maar niet Dndenkbur

geen
.................... idem'"

................................... V9;h~·ogdi!ir;iii·rigen iie·scha·djgrngroi~r:·sl;;iDr ..- 1 -4 -4' G~i~;,d~r;:i·;iiin·g~mei·jnge!ri··· jde'~'" antwerp geen 1 -4 -4

.............................. '?f.(!.9!'!r~. . • .........:.-.-.- f~·:~·· . ::::::::::: [~::~:::... . +:"}: "J. ~.~·!~.i.~·~~.~I~!Eg.~~_·~i.f.~·a~.~~·.-~.·· ~... ····1~:·~· ~h·!!i~·~·.··· . -.~._ : -.. ;a~~t!........ . . "1 '"4" 4

.... id'im' Idem 'T..~.. I ~:J~{1:.~·,c.{·~t~~~:.~;.{{~.::·~·.·.·.· X~ jde'~' ~:.~; _ __ ~ :;.~.~~~.' ".''- 'j.-. :.1: ·.I.:.
... besi:'haiiYgen'van"" .. '~i~'i(jng tussen':;":"kkeTngen, visuele inspectie Ilangens· VeM;i·l;ng··ia·goid·m~elblia·.:mid{iei~·. Ontwerp: lucht Ilucht keeling, PI/IR en rendanalyse tangens delta I PI en IR

rotor(isDlatie) rotoraardfout 2 .4 8 delta (tip·up) I capacrteits/!R X periDdieke PI IIR I capaciteits en tfl~gens.delta meting Periodieke meting, Inspectie·interval ver1<Drten naar 2
I PI- meting langens deb melingen. Het proces is relniging Qnterval20 jain) Jaiu

~~;ii............................ j!~;~i ••••••••••••••••••••• : t'T :( ',1"" ide'm" ·············::::::::::::::::-::::K :·d~~·~~~·~·~·g~·~·~·~~~·I.?~~.~. .. ;~j~'m'" idem"""
.... in·~~-o·rkomer"lde gevallen ~.A"aeii~k·.;~o~peitiaa;.··Triiiirigei;·z;iri·p·as . Vjs'l;eie'i'ri'spe'cijes"OnteiVai'ii'ii;~~r" "lsue'le'iri'spiici"ie'(~ffaa~'"

.4 B trillingsmetir.gen waameembaar als 'tCOl'Nl!rp losgekcmen
is, 'WaardoDl 5chade meeetal

.......... ~suiile·ir,-siiect·ie:·tBmpe;;;iw;. ~~v~~'i~~Ni~W:m09'ejiJk
1 .4 4 slatorwikkelir.gen

............................._.
Schurende delen
V~·~etT;de··moM;r;en·io·ajs·iosiiile;.;de···

balam:eegewichten, wnlilalDr (deler.), bauten,
mlleren, epleen

y'~!.~~~~~·~_~g-.·~·!rt~.~·i~~.;.~.~·~t~gy'·.·.·
Onmndhe d rolor I stator

O~g~~i~'g9ia'ciii~~'~'-' ~~1ill~{~·~~·~.;;iigi.·.·.········_·

OmgeYin~t~·t=ri·p~;.ai~·u;.····--·········- idem"" ............ omgeYiiigsi'e'~p~'rat'~u;, i'd~m

1 .4 4 lemperaluur stalillwikkelingen
geen geen

, 1 ,



Bijlage B3: Resultaten FMECA lagers + overig RGV motor

1 1 1

1 1 1

. .. Rotrlrpriibiemen"kcmen'vDD;iiiimeiuk"wii;
2 2 4 bij machines mel relaliefl'eel B1l1rt I

slops per jaar. Oat is in deze silu;J111i

_ ~~!.~~.t..g~!.._._ _.._
Hel voorspellen van hat falen YOin het

5 2 10 werkluig is niel meegenomen in deze

.... f.M.~.~~ .
1 , ,

geen

geen

geen

....... Def~ici··aa~-·;oi·or·(rC;i(j;s·i:Mni t"rilirng~;;;eijn!i::';is'uei~';ns'pect'fe':- t;i-liirlg'smei'ing:'Vi~iueieljnsp'eCiie"eike'8'"

kartsluilnngen) is middels CSA en reservelagers aanwezig jaar i.p.v. eike 20 jaar
lrillingsmetingen dstBcteerbaar

, 3 6

.................... iei'em'"

······_-·····Idem···

veranderlng Yisl;osilert olie (g;;(ilg·veii·.;oge············· . id'~m'"
temperaturen)

........ iri·lii;;gsmiiiing·(ook·o·p···· Triiljiig·smeifn·ge~··op·iiet"wiirkiui!i·~;J~··· .. ;,seMliagers"';";inwei'ig'"
5 3 15 aang~dflMm _rkluig) etfectiefin hel idenfifiCBran lIan onbalans

caviiilii'e ·pifiin9·d;;i;r·ejeki'ri~cli·e·Ove;;';ia9 - a;..riia~i;ri·Ii·~;i~ei·aai·· iiiiiiii'iager'iils'!iiiheel'(Ii;r" 1 3 3' ¥is'~eie-'iii5i;etiie'"lagEir ~.. ~~~i:~~ii~~·;~~~·~eei·giied· oiii~~;erp·(g·ers[ileerd··oP9ijsieid··I;ge·ry ..··· . geen

iiie·mi1sc·he·ove;b·e·las'·i-ng jaieii·ojie·k·oijisysiee·m'·(iuc·Jiik~~·ling) Ye(hogi·rig·iijge;-iert;pe;~iijur ~i!~-f~~-:~l~i;t;~:':l!~~)or-- iag·erte~p8~~i~~r···· i:~~~;:i~~~~hc;gjiig'~'ri'hei"iagei'k'aii . gt~~*j~;jr~/i~~e~~uu'rbewakfn'g'"
aantasting wilmalaaf vele oOr7ak-en neb ban Indiract is hel tllaals waarbij binnen aen wilige m..rge
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Bijlage C: Meetresultaten RGV motoren

Bijlage C1: Resultaten tangens delta metingen

Voor de motoren van eenheid 1 konden de afname-testrapporten van direct na de nieuwbouw
niet worden achterhaald.

Resultaten RGV motor A en B eenheid 1
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Figuur C1: RGV motor 1A, tangens-delta uitgezet tegen Un
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Figuur C2: RGV motor 1B, tangens-delta uitgezet tegen Un
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Rguur C4: RGV motor 1B, tangens-delta tip-up

Resultaten RGV motor A en B eenheid 2

Opmerking: Door het uitharden van de isolatie is het een normaal verschijnsel dat de Tangens
delta bij afnametesten hoger is, dan bij metingen die enkele jaren later worden uitgevoerd.
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Figuur C5: RGV motor 2A, tangens-delta uitgezet tegen Un
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Rguur C6: RGV motor 2B, tangens-delta uitgezet tegen Un
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Bijlage C2: Resultaten PI meting

Resultaten RGV motor A en B eenheid 1

De meetresultaten in 1994 en 2000 vertonen een sterk afwijkende waarde voor RGV 1B. Uit
nader onderzoek is gebleken dat dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze metingen zijn
uitgevoerd vanuit de middenspannings-verdeelinrichting. De PI waarde van de kabel is hierbij
dus ook gemeten.
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Resultaten RGV A en B eenheid 2
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Figuur C10: PI index RGV motoren 2A en 2B

Bijlage C3: Resultaten deelontladings analyse

De resultaten van de uitgevoerd deelontladingsanalyses zijn niet goed met elkaar vergelijkbaar.
De metingen zijn door de loop der jaren heen met verschillende instrumenten en andere
technieken gemeten. Tussentijds zijn geen trendanalyses gemaakt, waardoor de grote
verschillen niet zijn waargenomen. Dit is gebleken uit de meetrapporten. Aan de motoren van
E2 zijn in 2008 helaas geen metingen verricht
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Figuur C11: Resultaten DLA metingen RGV motor 1B
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Bijlage D: On-line en off-line motor monitoring systemen

Bijlage 01: Off line rotor en stator testen

Weerstandswaarde en polarisatie index

Met de polarisatie index (PI) test kan vervuiling van de statorwikkelingen worden geconstateerd.
Tevens kan thermische veroudering worden vastgesteld. De PI test is een verhouding van de
weerstandswaarde van de statorwikkelingen gemeten na 10 minuten en na 1 minuut.
De meting wordt uitgevoerd door middel van het aanleggen van een (hoge) DC spanning op de
statorwikkelingen ten opzichte van het statorhuis. Vervolgens wordt de stroom gemeten die er
gaat lopen. Het enige wat de statorwikkeling en het statorhuis van elkaar scheidt, is de
statorwikkeling isolatie. Met deze test wordt dus de stroom gemeten door de isolatie. Deze
stroom bestaat uit een viertal componenten:

Capacitieve stroom

Geleidingsstroom

Oppervlakte
lekstroom

Absorptie of polari
satie stroom

: Een stroom die gaat lopen t.g.v. de capacitieve werking van de isolatie.
Deze dempt gemiddeld na ca. 10 seconden uit. De 1 minuut waarde
wordt hier dus niet door be'invloed.

: Voor een ideale isolator is deze component nul. Door geabsorbeerd vuil
of vocht kan een isolatiemateriaal echter wei geleidend worden.

: Dit is een constante DC stroom die over het oppervlak van de geleider
loopt. Dit wordt veroorzaakt doordat het oppervlak gedeeltelijk geleidend
wordt door vervuiling.

: Net als de capacitieve stroom, wordt deze stroom bepaald door de
eigenschap van het materiaal. Deze stroom wordt veroorzaakt door het
polariseren van het materiaal nadat een spanning is aangelegd. Deze
stroom dempt in ca. 10 minuten uit.

De belangrijke stromen zijn de geleidingsstroom en oppervlakte lekstroom. Na 1 minuut is de
capacitieve stroom niet meer waarneembaar. Het meten van aileen de 1 min waarde geeft
echter geen goede indicatie voor de toestand van het isolatiemateriaal. De weerstand is
namelijk sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid [Gradin 21]. Door het meten
van de weerstand na 1 minuut en na 10 minuten, en deze op elkaar te delen, ontstaat een
factor die onafhankelijk is van de temperatuur. De PI meting gebruikt de absorptiestroom als
ijkpunt. Ais de lekstroom en geleidingsstroom groot zijn ten opzichte van de absorptiestroom,
zal de ratio richting 1 gaan. Ais deze echter verwaarloosbaar zijn, zal de ratio groter worden dan
twee. Dit doordat de absorptie stroom binnen 10 minuten tot nul daalt en dus een verhoging van
R10 geeft ten opzichte van R1•

Interpretatie:
Wat wordt verstaan onder slecht of goed, hangt af van welke type isolatiemateriaal toegepast
wordt. In het geval van de motoren die in deze scriptie aan bod komen geldt de volgende
interpretatie:

1.0 < PI < 1.5
1.5 < PI < 2.5
>2.5

: hoge vochtigheidsgraad met vervuilde oppervlakken
: droog of geringe vochtigheidsgraag met redelijk schone oppervlakken.
: droog en nagenoeg schoon

Deze vuistregel wordt vermeld in het testhandboek van de rookgasventilator motoren.

IEEE 43 geeft als richtlijn dat de PI waarde van een motor tussen de 2 en 4 moet liggen, waarbij
de voorkeur uitgaat naar een minimum van 3 [Stone 19].

Voor moderne motoren kan een PI index van 1 al betekenen dat de motor in goede conditie is.
De PI index is voor deze motoren dan ook minder goed bruikbaar.

De weerstandswaarden die worden gemeten zijn sterk afhankelijk van diverse
omgevingsfactoren. Een goede PI waarde geeft aan, dat een machine zonder risico in bedrijf
kan worden genomen. Aileen kunnen geen levensduurverwachtingen worden bepaald, tenzij
een sterke afname van weerstand wordt waargenomen (5 tot 10 maal). Er is geen bewijs
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gevonden dat veroudering van isolatie kan worden gecorreleerd aan weerstandswaarde of PI
index [Gradin 21 ][Stone 19,20].

DC HIPOT test

De DC hipot test (high potential =hoge spanning) is een semi-destructieve test. Er wordt niet
getest totdat de wikkeling het begeeft, echter wordt de wikkeling wei dermate zwaar belast dat
de wikkeling verder kan worden verouderd. Ook kan de wikkeling het door de zware test
begeven terwijl er nog 'voldoende restlevensduur' in de wikkeling aanwezig was.

Middels de hipot test kan geen restlevensduur worden bepaald. Gezien de destructieve aard
van de test wordt deze voor het bepalen van restlevensduur ook niet geadviseerd.

Wikkelinq weerstand test

Met het meten van de DC weerstand van wikkelingen kan worden vastgesteld of wikkelingen
onderbroken zijn of dat losse verbindingen aanwezig zijn. Het vergelijken van de weerstand van
wikkelingen onderling, maar ook over een langere periode, kan een indicatie zijn voor
veroudering van de wikkeling. De weerstandwaarde van wikkelingen onderling moet binnen een
marge van 1% liggen. Ook kunnen identieke motoren met elkaar worden vergeleken. De
waarden mogen dan niet meer dan 5% afwijken. Te allen tijde moet er rekening mee worden
gehouden dat de weerstandswaarde wordt gecorrigeerd met de omgevingstemperatuur tijdens
de meting, middels onderstaande formule:

R = Rt
20 1+ (T _ 20) / 255.5 (2)

Waarin:

Rt = de gemeten weerstand
T = omgevingstemperatuur tijdens de meting
R20 = de gecorrigeerde temperatuur naar 20 graden Celsius

Wikkelingen zijn meestal opgebouwd uit meerdere afzonderlijke parallelle wikkelingen. Slechte
verbindingen zijn daardoor niet altijd waarneembaar. Daarnaast kunnen slechte verbindingen in
korte tijd snel verslechteren (hogere weerstand). Dit kan met een eenvoudige weerstandtest om
de vier jaar niet worden waargenomen.

Capaciteitsmetinq

Isolatiemateriaal heeft een bepaalde elektrische capaciteit. Door thermisch veroudering kan
deze capaciteit kleiner worden, terwijl een toenemende capaciteit juist wijst op mogelijk vocht in
de wikkelingen. De momentane waarde van de meting geeft weinig informatie over de toestand
van de isolatie. De gevoeligheid van de capaciteitswaarde ten gevolge van thermische
veroudering is laag. Een daling van 1% kan optreden ten gevolge van aanzienlijke thermische
veroudering. Dit vraagt een hoge nauwkeurigheid van de meting. De tijdsconstante van de
absorptie stroom maakt het nauwkeurig meten van de capacitieve stroom zeer moeilijk.

Capacitieve tip-up test

De capacitieve tip-up test is een aanvulling op de besproken capaciteitsmeting. Thermisch of
elektrische veroudering kan leiden tot (Iucht-) insluitingen in het isolatiemateriaal. Bij een
voldoende hoge spanning zal in deze insluitingen partiele ontladingen optreden. Hierdoor
verkleint de effectieve capaciteit van het isolatiemateriaal.

Bij een lage spanning (0,2 x Un) treedt nog geen partiele ontlading op. Daardoor is het verschil
tussen de capacitieve waarde bij Un en bij 0,2 x Un een maat voor de partiele ontlading. Een
trendanalyse kan hiermee een toename in partiele ontladingen registeren. Deze methode is
daardoor echter aileen mogelijk bij machines met een spanning hoger dan 4kV.

Tanqens delta

Middels de tangens delta meting kan een verandering in de dielektrische verliezen van
isolatiemateriaal worden waargenomen. Een toename van dielektrische verliezen kan het
gevolg zijn van thermisch of elektrische veroudering. Een ideale isolator gedraagt zich als een
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capaciteit. In de praktijk heeft een isolatiemateriaal ook een resistieve component ten gevolge
van polaire delen, welke warmte produceren door een aangelegde AC spanning. De hoek
tussen de spanning en de stroom die gemeten wordt over het isolatiemateriaal noemen we de
hoek delta. Een verandering van deze hoek over de jaren heen duidt op toename van
dielektrische verliezen. Deze verandering komt tot stand door een toename van partiele
ontlading.

U
Figuur 01: Betekenis hoek delta

De resultaten van deze meting moeten bij voorkeur samen worden vergeleken met de
resultaten van de capaciteitsmeting. Net als bij de capaciteitsmeting geldt dat de tangens delta
een lage gevoeligheid kent. Bij toename van slechts 1% kan al sprake zijn van een sterke
veroudering.

Met de tangens delta meting wordt voornamelijk thermische veroudering vastgesteld.
Thermische veroudering is niet tot nauwelijks aan de orde bij hoogspanningsmotoren zoals
besproken in deze scriptie. Het is daardoor niet verwonderlijk dat na vergelijking van de
meetresultaten over de jaren heen van de RGV motoren, geen degradatie waarneembaar is (zie
bijlage C).

Tangens delta tip-up

Net als de capacitieve tip-up test, is de tangens delta tip-up test het verschil tussen de gemeten
waarde bij Un en bij 0,2 x Un. De tip-up test is uitermate geschikt voor trendanalyses,
aangezien het absolute verschil minder gevoelig is voor omgevingscondities, zoals
meetapparatuur, temperatuur en luchtvochtigheid.

Testen op losse statorspieen

Er bestaan diverse methoden om losse statorspieen te lokaliseren, zoals de statorspieen tap
test [Stone 19, p 270]. Helaas kunnen deze tests aileen worden uitgevoerd bij geopende motor.
In het geval van oudere type motoren kan het isolatiemateriaal door warmte uitzetten. Daardoor
is het mogelijk dat spieen die bij inspectie los blijken te zitten, tijdens normale bedrijfsvoering
worden ingeklemd door uitzettend isolatiemateriaal. De in de volgende alinea aan de orde
komende PD test biedt echter wei mogelijkheden om losse spieen in voorkomende gevallen te
lokaliseren zonder dat daarvoor de motor geopend hoeft te worden.

PO test

Partiele ontlading is een symptoom van zowel thermisch, elektrische als mechanische
veroudering van de stator. Deze mechanismen zorgen ervoor dat het isolatiemateriaal zijn
bindende eigenschapen verliest waardoor holtes ontstaan. Partiele ontlading vindt plaats in
deze ingesloten luchtholtes. Indien de ontsteekspanning van de holte wordt bereikt, zal een
elektron overslaan. Dit veroorzaakt hoge frequenties. Deze hoge frequenties kan met speciale
apparatuur worden gemeten [Stone 19, p 259]. Middels deze methodiek is het mogelijk om de
conditie van het isolatiemateriaal van de stator te monitoren met een nominale spanning van
6kV of hoger.

Er worden drie typen partiele ontladingen onderscheiden [Nassar e.a 28]:
1) Interne partiele : Dit mechanisme is een langzaam degradatieproces en heeft jaren nodig

ontlading voordat dit resulteert in een volledige doorslag.
2) Groef- : Groefontladingen ontstaan doordat capacitieve stromen tussen de

ontladingen wikkelingen en de statorkern lopen. Als de kern en de wikkeling los
komen van elkaar, zal er een zeer hoge spanning ontwikkelen tussen de
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3) Wikkelkop
ontlading

kern en de wikkeling, wat deelontladingen tot gevolg heeft. Het losraken
van statorspieen leidt ook tot dit effect.

: In de wikkelkop ontstaan deelontladingen door de aanwezigheid van vuil
en vocht in combinatie met tracking.

Door het analyseren van de ontladingspatronen is het goed mogelijk om uitspraken te doen
over de conditie van isolatie.
Diverse case studies hebben dit uitgewezen [Nassar e.a. 28], JStone 29]. Toch wordt deze
techniek nog niet breed toegepast. Binnen de productiesector 1 in Nederland zijn geen
toepassingen bekend, behoudens enkele generatoren. De redenen hiervoor zijn onder andere:

1) Voor het interpreteren van de meetdata zijn experts nodig. De meeste bedrijven
beschikken niet over deze experts. Met de komst van moderne analyse systemen (expert
systemen), wordt interpretatie van data steeds beter mogelijk door maintenance engineers
zelf (zie figuur D1).

2) De meetapparatuur en in het bijzondere de sensoren en bekabeling zijn gevoelig voor
EMC invloeden.

3) Motoren falen tot op heden zelden, waardoor de noodzaak voor dit soort systemen laag is.
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Figuur 02: meetresultaten PO metingen. Links: PO ontladingen als functie van de hoek en grate. Rechts: aantal
ontladingen als functie van grate.

Er zijn echter ook grote productiebedrijven welke al decennia lang deze techniek toepassen,
zoals American Electric Power en Hydro One.

11 Informatie afkomstig kring E
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Bijlage 02: On-line testen

Er bestaan diverse methodieken voor het on-line testen van de conditie van motoren. De
belangrijkste methodieken worden in deze paragraaf kort benoemd.

Thermisch monitoren

De mate van thermische veroudering wordt bepaald door de bedrijfstemperatuur maal de duur.
Indien de bedrijfstemperatuur van de motoren wordt gemeten, kan de thermische veroudering
worden gemonitord. Het monitoren middels eenvoudige thermistors is hierbij al afdoende.

On-line PO meting

Naast de eerder beschreven off-line PD metingen, zijn on-line PD metingen aan motoren ook
goed mogelijk. Hierbij worden twee varianten onderscheiden: periodieke en continue on-line
metingen. Het principes is gelijk aan off-line meten, aileen zijn ruissignalen afkomstig uit het net
aanwezig, waardoor interpretatie moeilijker is. Een juiste keuze van sensoren is bij on-line PD
metingen daarom ook cruciaal [Stone e.a. 29].

Current signature analysis

Middels het analyseren van de rotorstroom, kunnen mogelijke defecten in kortsluitankerrotoren
worden ontdekt. Het magnetische veld opgewekt door de rotor, veroorzaakt een stroom in de
stator. Middels het monitoren van de rotorstroom over de tijd is het mogelijk om vroegtijdig
breuken in rotorstaven en rotoreindringen te detecteren. Het uitvoeren van de meting is
eenvoudig, mits stroomtransformatoren aanwezig zijn. Het toepassen van deze meting op
rotoren met een verhoogde kans op rotorfalen is zeker zinvol.

Tril/ingsmetingen

Middels het on-line monitoren van het trillingsgedrag van motoren kan het falen van lagers
vroegtijdig worden vastgesteld. Daarnaast is het mogelijk om breuken in rotorstaven te
detecteren, aangezien dit invloed heeft op het trillingsgedrag.
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Bijlage E: Resultaten proces gerichte FMECA
Bijlage E1: Resultaten transformatoren
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lATOI 380kV 121kV Trip trall$formator gen. schakelaar wordt geopend. 6 3 '8 1 Oude transformalor ais
Omschakelen naar algemeen reserve beschikbaar I
bedri~. Trio ""nheld. transfonnatoren vervanaen

'BTO' 2'kV l'OkV Trip transformalor gen. schakelaar wordt geopend. 1 6 2 '2 2 Transformator 0-1 ui1gevoerd
Omschakelen naar algemeen I opgewaardeerd

bedri~. Trio ""nheld.
,BT02 2,kV I10kV T~ (ransformator gen. schakelaar WOl'dt geopend. , 6 2 12 2 Translorma1or 0·1 ui1gevoerd

Omschakelen naar 8~meen lopgewaanleerd
bedri~. Tm eenheid.

lBT03 21kVlO.8kV Tr1> lranstormator gen. schakelaar wordt geopend. 6 4 24 , Geen reservelransformalOf
Omschakekm naar algemeen beschikbaar, olel redundant

bedri~. Trip eenheid. uitgevoerd I nieuwe
comoonenl

1BUO, ,OkV 13kV Trip Iransforme1or Wegvallen poeder1<ootmolens. 1 6 , 6 3 Transforma1or n-' ui1gevoetd

Trip ""nheid I transforma1or vervanaen
,BU02 ,OkV 13kV Trip IransformalOf Wegv81len poederkoolmolens. 1 6 , 6 3 Transformalor n-' uitgevoerd

Trio eenheid Ilransformalor vervanaan
lCT10 ,OkV I 0.4kV Trip transformstor Afhankelijk van momenlane 2 6 1 6 3 Transformalor n-2 uilgevoerd

bedrijfsvoering, Trip eenheid is Itransformalor vervangen
waarschi·nli'k.

lCT20 lOkV I 0.4kV Trip transformator Afhankelijk van momenlane 2 6 , 6 3 Transformalor n-2 uitgevoerd

bedrijfsvoering. Trip eenheid is I transformalor vervangen
waarschi·nli'k.

lCT30 10kV I 0.4kV Trip transfonnator Afhankelijk van momentane 2 6 , 6 3 Transtormalor n-2 uilgevoerd
bedrij1svoering, Trip eenheid is I uansformalor v8fV8ngen
waarschi"nfi·k.

,CT40 lOkV I O.4kV Trip transformator Afhankelijk van momentane 2 6 1 6 3 Transformalor n-2 uilgevoerd
bedriflsvoering. Trip eeMeid is I tTansformalor vervangen
waarschi'nJi'k.

l1BFTOl 'OkV IO.4kV Trip lransfonnalor De onderliggende verdeler , 0 1 0 0 Transformalor n-' uilgevoerd
beschik1 over een au10matische I nieuwe component
omschakel aulomaliek. Trip van
de Iransformator zal daardoor een
Icerino eHect habben.

12BFT02 'OkV I 0.4kV Trip transformator De ondertiggende verdeler , 0 1 0 0 Transformator n-1 uilgevoerd
beschik1 over een au10matische I nieuwe componenl
omschakel au1omatiek. Trip van
de lransformalor zal daardoor een

erina effect habben.
lCT1, 10kV I 0.4kV Trip transformstor Wastoren A uil bedrijl. Tijdelijk , 5 , 5 3 Transformalor n-1 uilgevoerd

lerua rAllelen naar 60%, I aeen maatreael aetroffen
lCT12 10kV I O.4kV Trip lransformator Wasloren A uil bedrijl. Tijdelijk , 5 1 5 3 Transformator n-l uilgevoerd

lenXl rAllelen naar 60010. I (leen maatreoel (lelroffen

lCT5' 10kV I O.4kV Trip transformator Geen bijzonderheden , 0 1 0 0 Transtormator n-' uilgevoerd
I (leen maatr~ aetroffen

lCT6' 'OkV I O.4kV Trip transformator Geen bijzonderheden 1 0 , 0 0 Transfonnalor n-1 uilgevoerd
I oeen maalr~Qetroffen

'CT71 10kV IO.4kV Trip transformator Geen bijzonderheden , 0 1 0 0 Transformalor no' ultgevoerd
I aeen maalreael cetroH""

,CT8' 'OkV/O.4kV Trip transformstor Geen bijzonderheden 1 0 1 0 0 Transformator no' uitgevoerd
loeen maalreael oetroffen

1BU03 ,OkV 13kV Trip transformator Trip niet waarschijnlijk door , 5 1 5 3 Transformator n-1 uilgevoerd
slrategische kaenvoorraad. I geen maatregel getroften
Herstel bedrijfsvoering snel weer
mnneli'k.

lBU04 'OkV 13kV Trip transformator Trip niet waarschijnlljk door , 5 1 5 3 Transformator n-1 uilgevoerd
s1rategische kolenvoorraad. I geen maalregel getroften
Herstel bedrijfsvoering snel weer
mOO8li'k.
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Bijlage E2: Resultaten generator
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600 Generator
510 Stalor Destructiel f&fen van Trip eenheid. rotor verMjderen. (eparatie 6 • 2' 1 De gen9r8lor vall in de

IMkkelingen. r~or. Doorioopti}d is mininaal 1maand. groop HILP componenlen.
Risioo reducerende
maatregel9l"l beperken rich
tol standaard reservedektn
en periodieke lnspecties. I
geen maatregelen getroffen

520 Rolor Des1ructiellaJon rotor verwijderen 6 • 2' 1 Idem als stator I rotorsn Iiin
vervanaan

530 Bekramtiging (axel. transformator) Destructief Ialen Trip eenheld. grote reparatle asn 1 6 2 12 2 Biina volledig redundant
inslaJlatie. Door aanwezige redundantle litgevoerd. Enkel de
wordt de duur van de bepel1ting beper1<t. verblndingen naar de

generator z1jn nlel
redoodanl: uitgevoerd, Het
laJ9f1 van de nie1
redltldanle componenlen
mag 2&er klein wotden
verondersteld./\lervanoon

540 Ganeratortc.oeIing H2lekkage, uitbedri~ Reparatie aan H2 syst89m 6 2 12 2 Reservedelen Jg880
oamen generator maatregelen gEttrotten

550 Generalortagering DeS1ructiel falen, b.v. pitting Vervangen lagers 6 2 '2 2 Reservedelen J lagers zijn
laQars ereviseerd

llOO HU~lpparatuur bll eM V-n...ator

620 Generalorschakelaar N)ellmctioner90 Afhankelijk van 00f'Z8aJ(. Emslig 6 2 12 2 Periodieke revisles Jg&en
sc:haketaar. beschadigen railtoker mog~i~ maatregelen galrotten

630 Meet, regal en Falen beveiliging AthankekeHjk van ootzaak. Meestal 6 1 6 3 8evelliging is redlndanl
beveiligingsapparaluur van de onlerechl aanspreken beveiliglng.D13 oogevoerd I vervangen

eneralor
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Bijlage E3: Resultaten middenspannings-verdeelinrichtingen
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lBA11 lOkV hootdbanerij (linker Helle) 11 secUs niet Het wegvallen van de 11 sect!e zal 6 4 24 1 Procesmatig: gflM.

besdlikbaar, Hel urtvallen samenvallen met een trip van de eenheld. Onlwerp:
van de 11 sectie is aileen Daar de EVP door he1 wegvalen van gietharsgeiS<Herd systeem.
waarschljnlijc als er sen d61e sed!e niel maer beschikbaar is. kan Kans op lakm zeer kSeil. I
railslulmg oplreed. de eenheki niet worden gestar1 geen

lBA11VOOl Voedend veld Trip schakelaar Het wegvallen van de 11 seelie zal 1 6 1 6 3 0-1 u~gevoerd I vervang9l"l
samenvallen met &en lrip van de eenheid. en opgewasrdeerd
Door hel nschakeklo van de
koppe)schakelaar kan bedJij'f mel worden
h&fVat.

lBA11B02 Koppeliog mel1BA13 T~ schakelaar Deze situaHe doel n:h aileen voor IIjdens 1 0-1 uilgevoerd f geen
hel uitbedri~ zi" van de eenheld. Gebruik
van deze koppe6ng is dermale weinig dBI
verde, analyse niet noodzakelijk Is.

lBA1lTOO3 Translonnalorveld 1BU01 Tr1> schakelaar Trip eenhekt Redundant ullgevoerd, 1 6 1 6 3 n-1 uitgevoerd I geen
daardoor herslel bedri~svoemgsnel
weer mooeR k.

1BA11M0Q4 Koelwalerpomp A Trip schakelaar Beperking, afhankelijk van zeewaler 5 1 5 3 Reserve schakelaar
lemperatuur. aanwezKlI {leen

1BA11MOO5 Rookgasventilator A T rP;:> schakelaar Beperkng tot 60% 5 1 5 3 Reserve schakelaar
aanwezMJI {leen

lBA11M0Q6 Hoofdcondensaatpomp A Trip schakelaar Geen gevolg voor de bedrijfsvoering. 1 0 4 0 0 n-1 u~gevoerd I geen
Redundant uitaevoerd.

1BA11MOO7 EI&k1rische Voedings Pomp Trip schakelaar eenheld kan niet 'NOrden opges1arl Reserve schakelaar
aan-mn I neen

lBAllTOO6 Transfonnalorveld 1CT10 Trip schakelaar Tripeenheld. 2 6 1 6 3 n-2 u~gevoerd I geen

1BAllTOO9 Transfonnatorveld 1CT30 Tr'1> sehakelaar Trip eenheid. 2 6 1 6 3 n-2 u~gevoerdI geen

1BA11~10 Vert>randingslucht ventilator A Trip schakelaar 8&perkng lot 60% 5 1 5 3 Reserve schakelaar
aanwezlo I oeen

lBAllTl1 T ransfonnalorveld 1CT 11 Trip schal<elaar Afschakelen A seclie. Geen E beperkiog. 1 5 1 5 3 0-1 ulgevoerd I geen
echter wegens emlssienormen afreg*n
nar6O%

lBAllT12 Denox (voOOing transformator) T 1'1> &ehal<elaar De oocIertiggende verdeler beschikl over 1 2 0 0 0 n-1 u~gevoerd I geen
eao automatische omschakel automatiek.
Trip van de Iranstormalor zal daardoor
een aerina eHed hebben.

lBA12 10kV hootdbanerij (rechter 9-&Clkt) 12 sectie niet de EVP word! gevoed door de 1BA11 6 4 24 1 Ontwerp:
beschikbaar. Het ui'lva.llen sec1ie. Wanneer de 1BA12 sec1ie niet gietharsgeisoleard systeem.
van de 12 sec1ie is aileen beschikbaar Is, is produclie mogelij( tot Kans op falen zeer klein.
waarschijnlijk als er een 60%
rallsluhing optreed.

lBA12VOO1 Voedend veld TI'1> schakelaar Het wegvallen van de 11 seelie zal 1 6 1 6 3 n-1 u~gevoerd I vervangen
samenvallen met een trip van de eenheld. en opgewaardeerd
Door het inschakelen van de
koppelschakelaar kan bedri~ snel worden
herva1.

lBA12B02 Koppeilng met 1SA14 Trip schakelaar Daze situatie doet zich aUeen voor tijdens n-1 u~gevoerd I geen
he1 uitbedri~ zijn van de eenheid. Gebruik
van deze koppeling is dermale weinig dal
verder analyse niet noodzaketij( is.

lBA12TOO3 Transfonnatorveld 1BU02 Trip schakelaa' Trip eenheid. Redundant uitgevoerd, 1 6 1 6 3 n-1 u~gevoerd I geen
daardoor herslel bedri~svoerilgsoal
weermooeii'k.

lBA12MOO4 Koelwaterpomp B Trip schakelaar Beperitng afhanke~jk van zeewaler 5 1 5 3 Reserve $Chakelaar
temf'IQraluur. aanw9Zkl / oeen

1BA12MOO5 Hoofdcondensaatpomp B Trip schakelaar Geen gevolg voor de bedriifsvoemg. 1 0 4 0 0 n-1 u~gevoetd/geen

Redundant uil:aevoerd.
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lBA14 lOkV hoottl>aUari rechtar s&C!te
lBA13VOOl Voedilg vanal 1BA12 T~ schakelaar TrV eenheid nlel wa8rsch~l.k. Herslel 1 5 1 5 3 n-' uhgevoerd I geen

bedriifsvoemo soel weer rnooolJK
lBA13 TOO2 Voedilg naar 1BU04 Tr1> schakelaar T r1> eenheid niel W8.8tSChlj'llijk. Herslsl 1 5 1 5 3 n·' uitgevoerd I geen

bedri~svoering8nsl weer mogerijk.

lBA13TOO4 voading nasr 1CT82 T~ schakelaar Geen gevolg Voot de bedriffsvoemg. 1 a 1 a a n-' ui1gevoerd I geen
Redundant uitoevoerd.

18811 3kV hoof<t>atteri' linker seetle 1 6 1 6 3 n-' uitcevoerd I aeen
lB811M002 Ket9Jeircula.tiepomp A Trl'schakHiar Geen gevolg voor de bedri~8voering. 1 a 4 a a n-' uitgevoerd/geen

Rodl.ndanl ui1oevoerd.
lB811M003 Straatwaterpomp A T~ schakelaar Gaen gevolg voor de bedrijfsvoering. 1 a 4 a a n-' ultgevoerd I geeo

Rodl.ndan. uijaevoerd.
lBB11M004 H001dinlerkoelpomp A T~ schakel88r Geen gevolg voor de bedriffsvoemg. 1 a 4 a 0 n-' uitgevoetd I geen

Redundant uilClevoerd.
lBB11MOOS Poedarkootmolen 1 Tr1l schakelaar LeI apr bijna atlijd 1 in revisie, daarom VB 5 1 5 3 Reserve schaj(elaar

klasse 5. 3 moIens gee11 beperking aanwezig I geen

a
18812 3kV hootdbatteri rechler sectie 1 6 1 6 3 n-' uiloevoerd I Qeen
lB812M002 Kelelcirculaliepomp B Trl> scnakelaar Geen gevolg voor de bedri~svoering. 1 0 4 0 a n-1 uil.gevoerd I geen

RedLndanI uitoevoerd.
lB812M003 StraalwatefPOOlp B Tll> schakelaar Geen gevolg voor de bedri~svoering. 1 a 4 a 0 n-1 uilgevoerd I geen

Redoodant uitnAvoet"d,
lBBl2MOO4 Hooldn'erkoelpomp B Til> schakelaar Geen gevog voor de bedrijfsvoering. 1 0 4 0 0 n·1 ultgevoerd I geen

RedLndant uilaevoerd.
lBB12MOO5 Poederkoolmolen 4 Tr1> schakelaar le1 opl b1jna altijd 1 in revisle. 3 molens 5 , 5 3 Reserve schakelaar

eo" beoerkina aanwezia I (Jeen
0

1B821 3kV hooldbatterf linker seclie 5 4 20 1
1BB21MOO2 Molenlucht venlilalOr A Tr1> schakelaar Bedrijfsvoemg beperkllot ca 60%. UilvaJ 5 1 5 3 Reserve schakelaar

resutleerf in afschakelen twee aanwezig I geen
kolenmolens.

lBB21M003 Ketek:ircuJaHepomp C Til> schakelaar Geen gevolg VOOf" de bedrijlsvoering. 0 4 0 a n-1 uilgevoerd I geen
Redundant uitnevoerd. 1

1882tMOO4 Poederkoohnolen 2 Trl> schakelaar le1 opl bijla atlijd t in revisie. 3 mokKls 5 1 5 3 n- t uitgevoerd I geen
I..." baoerk;no

1BB21 MOOS Poeder1o:oolmolen 3 Tf'll schakelaar let op! biJfla atlljd 1 In revlsle. 3 molens 5 , 5 3 n-1 ultgevoerd I ge90
99ft beoerkinc

0
lBB22 3kV hoofdbatteri rachler sectie 5 4 20 1
lBB22MOO2 Molenluchtv9ntilalor B Tr1> schakelaar Bedriffsvoemg beperk1lot ca 60%. Uilval 5 1 5 3 Reserve schakelaar

resutleert in atschak&len twee aanw.Zig I geen
kolenmolens.

lBB22M003 Vacu(moomD NVT 0 0
,BB22MOO4 Poedm<ooImoIen 5 Trip schakelaaf let opl b1jla atlijd 1 In revisie. 3 molens 5 1 5 3 n-t utlgevoerd I geen

eoMbeoerkM
0

lBB30 3kV hoofdbe"erlj ROI (lnker sec11o) 5 4 20 1

lB830M002 Circulatiepomp A1 Trl> schakelaar Geen gevolg VOOf de bedrijfsvoering. , a 4 0 0 n-t Uilgevoerd I geen
Redundant uilaevoerd.

lBB30M003 ClrculaUepomp A2 Trl> schakelaar Geen gevolg VOOf de bedripsvoering. 1 0 4 0 a n-1 uilgevoerd I geen
Redundant uitaevoerd.

lBB30M004 Circulatiepomp A3 Til> schakelaar Ge8n gevolg voor de bedfi~svoering. 1 a 4 a 0 n-1 uilgevoerd I geen
RedLndant uilClevoerd.

0
18830 3kV hooldbetterlj ROI (Iillker sactlo) 5 4 20 1

lB830M002 CirclNhepomp At Tr1> schakelaar Geen gevog voor de bedrijfsvoering. 1 0 4 0 0 n-1 ultgevoerd I geen
Redoodant uil.aevoerd.

lBB30M003 Circulallepomp A2. Tf'll schake18ar Geen gevolg voor de bedriffsvoering. 1 0 4 0 a n-1 uitgevoerd I ge90
Redundant uilt'levoerd.

lBB30MOO4 CirculaUepomp A3 Tr1> schake!aar Geen gevolg voor de bedriffsvoemg. 1 a 4 a 0 n-1 uitgevoerd I geen
Redundant uil08votrd.
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Bijlage E4: Resultaten middenspannings-motoren
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1BA11M004 Koelwalerpomp A Defec1 motor Bepel1<.ilg afhankelijk van zeewaler 5 4 20 1 procesrnatig geen I geen
temoeratuur.

1BA11MOOS RookQ8sventilalor A Defect molor Beoer1<ilo 101 60% 5 4 20 1 IDrocesmatia 06901 oeen
lBA11M006 Hoofdcondensaatpomp A Detect motor Geen gevolg voor de bedrijfsvoering. 1 0 4 0 0 0-1 u~gevoerd I geen

R&dundant uiloevoerd.
1BA11MOO7 Elektrische Voed....gs Pomp Detect motor eenheid kan nMJI worden opgestaft 7 4 2e 1 procesmatig geen Jgeen

lBA11M010 Verbr&r'ldnosluchl ....ntlelor A Defect motor IB90flrkna 101 60% 5 4 20 1 lorocesmatio 0890 I QBen
1BA12M004 Koetwaterpomp B Delect motor Beperkng afhankeliJk van zeewaler 5 4 20 1 procesmatig gee" I geen

lemoeratuur.
1BA12MOO5 Hoofdcondonsaatpomp B Deleetmotor Geen gevolg VOOT de bednjlSVOQring. 1 0 4 0 0 n-1 ulgevoerd/geen

Redmdant uiloevoerd.
1BA12M006 Rookaasventilator B Defect molor l&09rkilo tot 60% 5 4 20 1 IDJocesm8tia aeen I oeen
1BA12M008 Verbrandinosluchl ventilator B Defect molor IAAnor1<ilo 10160% 5 4 20 1 Iorocesmatia aeen I aeen
1BB11M002 Ketelcirculaltepomp A Delect molar GHn gevolg voor de bedr'4fsvoering. 1 0 4 0 0 n-l u~gevoerdI geen

AadlOldant u'oovoaro.
tBBtlM003 Straatwaterpomp A Defect motor AedLndanl, daamaast is lijdelijke 1 0 4 0 0 n-l u~gevoerdI geen

bedrijfsvoering zander daze pomp
lmoneli k.

1B811M004 Hoofd.....1911<oe~p A Defecl molar Geen gevolg veor de bedrijlsvoering. 1 0 4 0 0 n-l uHgevoerd I geen
Redundant uitoevOefd.

1BB11MOO5 Poederkoolmolen 1 Defect molar Let opl blJna altijd 1 molen in revisle, t 5 2 10 2 n-1 uitgevoerd I geen

daarom VB klasse 5. 3 molens gee«
baoar1<;na

1BB12MOO2 Ketelcirculatiepomp B Defect molar Geen gevolg voor de bedrijfsvoering. 1 0 4 0 0 n-l uilgevoen::t I g&en

Aadundanl uloevoerd.
1BB12MOO3 Straatwaterpomp B Detect molor Geen gevolg veor de bedrijfsYoering. 1 0 4 0 0 n-l uil:gevoerd I geen

Redundant uilaevoerd.
1BB12M004 Hooldinterkoelpomp B Delect molor Geen gevolg veor de bedrijfsYoemg. 0 4 0 0 procesmahg geen I geen

Redundant uilnAvoerd.
1BB12MOO5 Poederkoolmolen 4 Delect molor Let op! bijna altijd 1 in revisie. 3 molens 1 5 2 10 2 n-l u~gevoerdI geen

&ell beoerkin<:l
1BB21 M002 Molenlucht ventlla10r A Defect motor Bedri~svoeringbepel1<1tot ca 60%. UilvQI 5 4 20 1 procesmatig geen I geen

resulteert In alschakelen twee
kolenmolens.

1BB21MOOO Ketelcirculat C Delect motor Redlndanl. Twee missen Is kanlast 1 0 4 0 0 n-1 U~09voerd I o&8n
1BB21M004 Poador1<oolmoIan 2 Delect molar Let op! bljna altijd 1 In revisie. 3 molens I 5 2 10 2 n-1 u~gevo8rd I geen

oeh b..,.r1<inn
lBB21MOO5 Poederkoornolen 3 Delecl motor let opl bljna altijd 1 n revisle. 3 moklns I 5 2 10 2 n-l u~gevoerdI geen

088h baofIr1<inn
1BB22M002 Mokmluchtventilator B Defedmotor 8&<ii~svoeringbepel1<1 101 ca 600/0. Uitval 5 4 20 1 n-l u~gevo8rdI geen

resull:eert il afsdlakelen twee
kolenmolens.

IBB22MOOO VacuOmnomn Defect molor NVT 0 0 n-l uitaevoerd I aeen
lBB22M004 Poederk<>Olmo'en 5 Defect molar let opl bljna ahijd 1 in revisie. 3 molens , 5 2 10 2 n-l uitgevoerd I ge90

9811 beoer1(inc
1BB30M002 Clrculaliepomp A' Delect molar Geen gevolg veor de bedr'4lsvoering. , 0 4 0 0 n-1 ulgevoerd I geen

Redundant uilaevoerd.
1BB30MOOO Circulallepomp A2. Delect molar Geen gevolg veor de bedr'41svoering. , 0 4 0 0 n-1 uitgevoerd I geen

Redundant u~ooYoerd.
1BB30M004 Clrculaliepomp A3 Deled motor Geen gevolg voor de bedrijtsvoering. , 0 4 0 0 n-l uHgevoerd I geen

Redundant u~09voerd.
1BB30MOO2 Circulaliepomp A1 Defect molar Geen gevolg voor de bedr'4fsvoerlng. 1 0 4 0 0 n-1 uitgevoerd I geen

Redundant uitaevoerd.
1BB30MOOO Clrculatiepomp A2. Defect mOlor GHn gevolg voor de bednflsyoering. 1 0 4 0 0 n-1 uitgevoerd I geen

Redundant uitaeyoerd.
1BB30M004 ClrculaUepomp A3 Defect motor Geen gevolg voor de bedrij1svoering. 1 0 4 0 0 n-1 ulgevoerd I geen

Redundant uitOAvoerd.
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Bijlage E5: Resultaten laagspanings-verdeelinrichtingen

Er zijn ca 400 verbruikers op laagspanningsniveau. Van de meest belangrijke
verdeelinrichtingen is de FMECA weergegeven.
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,CB32 400V hootdbatterij Trip verdeler Diverse onderverdelers raken , 5 , 5 3 0-1 uitgevoerd I geen
spamiVoos wasrond&r de (kritische)
lorev9l1tievoedina

,CB32B02 Onderverdeler 1DU32 Uitval afQaand veld Verdelsr lDU32 raakt SDarYlinosloos , 0 1 0 0 0-1 uilaevoerd loeen
,CB32B03 Onderverdelef lDH32 UitvaJ afoaand veld Verdelsr lDH32 raakt soanninosloos , 0 , 0 0 n-' litaevoerd I oeen
lCB32B04 Preventievo&dina lDE32 Uitval afaaand vead Snel om + Diesel start. Trio eenheid , 5 , 5 3 n·1 ooaevoerd I 09911

'CB32B05 Onderverdeler , OC32 Uitval afoaand veld Verdeler 1DC32 raakt SD8IYIlr'lOAloos , 5 , 5 3 n-' uftoevoerd I oeen

lCB22 400V hooldbatterij Trip v&rdeler Diverse olet kritische onderverdelers , 0 , 0 0 n-1 uitgevoerd I geen
raken spamindoos

'CB22B02 Onderverdeler lDP22 Uitval a)Qaand veld Verdeler 1DP22 raakj SDamioosloos 0 , 0 0 sen/oeen
,CB22603 Onderverdeler 10A22 Uitvalatoaand v&ld Verdeler 1DR22 raakt soamlnosloos , 0 , 0 0 n-1 ultoeYO&l'd l06en

1CA12 400V hoofdbatterl Tripverdeler Diverse onderveroe~rs rBk80 , 6 , 6 3 n-1 uitgeYOef'd I ge80
spanningloos waaronder de (kritische)
loreventievoedino

,CA'2B02 PreventievoedillQ 1DE 12 UitvaJ afo.aand veld Snel om + Diesel start. Tlip eenhekf , 6 1 6 3 n-1 uitoRvoerd I 088n

,CA,2B03 Onderverdeler 10N12 lJi1val elaaand veld Verdeler 10N12 raakt SD8lYllnosloos , 5 , 5 3 n-1 unaewerd I geen
,CA,2B04 Onderverdeler 1OS 12 Uitval ataaand veld Verdeler 1OS12 raakt soannin,osloos 1 0 , 0 0 0-1 uiloewerd I oeen

1CA42 400V hooldbane~ Trip verdeler Diverse verdelers raken s.panningsloos, , 5 , 5 3 n-1 uitgevoerd / geen,
waaronder de 1DC42. Dit kan, indi9ll verdeler is n1euw geplaats1
heavies bijslook plaatsvind. lelden lot in 2004
een vennooensbeoerkincJ.

'CA42B02 Ooderverdefer 10U42 Uitval elaaand veld Verde/ar 1DU42 raakt soamlnosloos 1 0 , 0 0
'CA42B03 Oodervardeler lDH42 lJi1valel veld Verd9ler 1DH42 raakt , 0 , 0 0
'CA42B04 Onderverdaler 1DC42 UltvaI elaaand veld Vardel9f 1DC42 raakt soannioosloos , 5 , 5 3

'CC4, 400V hooldbatterij Trip verdeler Diverse niet kritisc.he onderYerdelers 0 1 0 0 geen /geen
raken soanninosloos

1CC41B02 Onderverdeler 1DN41 UitvaJ afoaand vetd Verdeler 10N41 raakt soanninosloos , 0 , 0 0 n-1 uilaewerd / Qeen
1CC41B03 Onderverdaler 10541 UitvaJ afaaand vek:! Verdeler 10S41 raakt $Mnnlnnsloos , 0 , 0 0 n-1 uitoevoerd / caan
1CC41 M04 Verstuivingsluchtconpressor C Uitval af sand veld Ultva! compressor , 0 , 0 0 I>-'U voen1/ ean

lCC31 40QV hootdbatterij Trip verdeler Diverse onderverdelers raken 1 6 , 6 3 n-1 uitgevoerd / geen
spanningloos w8aronder de (kritische)
Ipreventievoedina

lCC31B02 Prevet.i9banerii 10E31 Ui1vol elaaand veld Snel om + Diesel start. Trio oonheid , 6 1 6 3 0-1 uitaevoerd / oeen
lCC31B03 Ooderverdeler 10N31 Ui1volBI veld Verde/er 1DN31 raalcl soannioosloos , 0 1 0 0 0-1 uitaeYO&td / oeen
lCC31B04 Onderverdeler 10031 Uitval afaaand vekt Verdeler 10031 raakt soanninosloos , 6 , 6 3 n-1 uit08VO&1'd /oeen
CC31M005 Verstuivinosluchlcoopr9Ssor 8 Uitval afoaand vekt Uitval comDressor , 0 , 0 0 n-1 uitaevoe«f I oeen

'CO2' 400V hoof<:t>ane~ Trip verdeler Diverse niel kritische onderverdelers , 6 , 6 3 1>-1 ui1gevoenll goon
raken soanninosloos

,C02,B02 Onderverdelet 10N21 Uitval af(l8land veld Verdaler 10N21 raakt soaminasloos , 0 , 0 0 n-1 Utl08werd' oeen
,C02,B03 Onderverdeler 1DG21 U1tva! af aand veld Verde/er 10G21 raald sMnninnsloos , 6 , 6 3 0-1 uit08VOerd' oeen
1C021MOO4 Verslulvinasluch1conoressor A Ultval aJaaand veld Uitval compressor , 0 1 0 0 001 uit eyoerd loaer'l

1C011 40QV hoofdbanerlj Trip verdeler Kritische hulpcondensaetpomp raald 5 3 15 , geen / geen
Isoanninosloos

1C011Bo2 Ooderverdeler 1OP 11 UitvaJ atcaand veld Verdeler 10Pl1 raald sDQnNnasloos , 0 , 0 0 n-l uit avoerd / €len
lC011803 Ooderverdeler 1DR 11 UitvaJ afoaand vekJ Verdeler lDR11 raakt soaminosloos , 0 , 0 0 n-l uitaevoerd / oeM
C011M004 HuhoondAnsaatOOfno Ui1val al aand veld UltvaJ aeelt beoArkm 101 ca 450MW 5 3 '5

, een / aeen
n-'

lCH51 400V hoofdbBneri ROI Trip verdelet &en 0 2 0 0
CH518201 Onderverdeler 10T51 Uitvalaf sand veld """"

, 0 , 0 0 n-1 uitoevoerdl en
CH51M331 Sus ensieafvoe m A 1.2 uttval at aand veld een , 0 1 0 0 0-1 uitoevoerd / "'"CH5,M34, S""rtuchtventilalor A1 lJi1valBI &and veld een , 0 1 0 0 n-luitOflVOfH'd/ en
CHS1M381 Oxv atieluchlcomoressor A1 lJi1valBI sand veld een , 0 2 0 0 1>-,1>1 1 en
CHS1M421 Susoensl&8fvoeroomo A 2.1 UitvaJat sand veld HHln , 0 2 0 0 n-ll1it word 1 en
CH51M521 Susoensleafvoeroomo A 1.1 Ultvaleli sand veld een , 0 2 0 0 n-l uit voerdl en
CH51M531 Koelluchtvenl ox.como. A1 UltvaJel send veld HHln , 0 2 0 0 n-1 uit word 1 en
CHS1MS33 Koelluchtven1 O:ll:.COtn . A2. UitvaJaf sand vek:! een , 0 2 0 0 n-l uit voerdl "'"CH51M551 Or\.II)OGIvanoer ooIaaaoomp A1 Ultvalel aand vek:l een 1 0 2 0 0 n-1 uit voerdl en
CH5,M56' Droooelvanaer ooiaaooomD A2 UitvalB' ...00 veld &en 1 0 2 0 0 0-1 uit voerdl en
CH51MS71 ISoertuctrtveolilalor A2 Uitvalal aand veld een 0 2 0 0 1""",,1 "'"CH5,W72, Le6dingverwarming lJitval afgaand veld geen 0 1 0 0 V8f"1N81.nning verdeeld over
vm W763 meerdee QI'08D9Il- Ultval

lCH62 400V hooldbBnen ROI Trio verdeler aeon 0 2 0 0 1""",,1 en
CH62B201 Onderverdeler 10T62 Uitval alaaand veld oeen , 0 1 0 0 n-l u voerd/oeen
CH62M321 ZEEWATER SUPPlETlEPOMP Uitvaj afaaand veld een 0 2 0 0 1
CH62M331 Susoen~eatvoeroomo 8 1.2 Uitval a1caand veld aeon , 0 2 0 0 0-1 uit voardl en
CH62M341 ISoerluchtvendl81or B2 Uftval afoaand vekt een , 0 , 0 0 n-1 u evoard I en
CH62M38' 0 tieluchlcompressor B1 Ui1val afoaand vek1 Ben 1 0 2 0 0 0-1uil word 1 en
CH62M421 ISUsoenlW88fvoertx>mP B 2.1 UitvaJ .found vekt een , 0 2 0 0 n·1 uit IIOi>rdl en
CH62M43' SusoensloalvoaroomD B 22 UitvaI afoaand vak:! een , 0 2 0 0 n-1 uit voardl en
CH62M46, AllaooomDB Ui1voI eloaand veld een 0 0 laeenl en
CH62M481 OX'tQa~uchtcomDfessor 82 UitvaJ afoaand veld &en 1 0 2 0 0 rHoo voerdl en
CH62M521 SusoensieatvoerDomD B 1.1 URvaI afoaaod vetd een , 0 2 0 0 n-1 ult erdl en
CH62M53, KoeIIuchtvent oX.como. A1 Uilval afoaand vekl een , 0 2 0 0 00100 word I en
CH62M533 Koeltuchtvent Ox.como. A2. UitvaI aI void een , 0 2 0 0 n-1 uit NOardI en
CH62M55' 0 v r B, U1lval a10aand veld een , 0 2 0 0 1>-' u IIOi>rdl en
CH62M56' OruppelvanQer ooIaaQDOmp B2 lJitvaJ afoaand veld een , 0 2 0 0 n-l ull 1 en
CH62M571 Soorluchtventilalor Bl Ultva! afaaand veld een 0 2 0 0 laeenl
CH62W721 Lek:lingverwanning Ultva! afgaand veld geen 0 , 0 0 Verwannlng verdeeld over
Vm W783 meerdee groepen. Uitval

van een deal van de
verwanning zsl geen
invloed hebben op tiel

roess / geen
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1DC32 Heavies hoofdverdeelinrichting

DC3202CAOO Boosterpomp 1

DC3202EAOOl Omloopalsluiter booslerpomp 1

DC3202GAOO Heater heavies unit 2

Trip verdeler

Vitval afgaand vekj

Uitval afgaand veld

UitvaJ afgaand vek:l

Redundant, trip gee" kor1stondige 5 3 15 1
beperklng, doordat overgeschakeld moel
worden naar extra mole"
Redundant, trip geeft korts1ondige 1 5 1 5 3
beperking, doordat overgeschaJ<eld moel
worden naar extl8 mole"
Redundant, lrip geeft kortslondige 1 5 1 5 3
beperking, doordat overgeschakeld moel
worden naar extra mo/en
Staal ahijd b1j. Kritisch voor heavies 1 a 3 0 0
slaken. Uitval geet1 voldoende tijd om
over Ie schakel9l1 naar molen

98911 I g99O. verclela( nieuw
geplaatst In 2004

n-1 ultgevoerd I geen,
verdeler nieuw geplaalstln
2004
n·' uitgevoord I geen,
verdeler nieuw gepla.alst in
2004
0-1 uitgevoord I geen,
verdeklr nieuw geplaatst in
2004

,OC42 lDC42 Heavies

DC4202BAOOl Lektankpomp

DC4202CAOO BoosleJllOOlp 2

DC4202EAOO1 Omloopalsluiter booslerpomp 2

DC4202FAOO1 Pipe lradng besturingskast E2

DC4202GAOO Flowmeter

DC4202HAOO Flowmeter

Uitval afgaand vekf

Uitval afgaand vekt

Ultvallllgaand veld

Uitval Btgaand veld

Uitval a1gaand veld

Uitval algaand veld

Uitval atgaand veld

Redundant, trip gee" kortstondtge
beperking, doordat overgeschakekt moet
worden naBr extra mofen
lndien Ie haag rVveau. Dan tr1> heavies f
vel systeem. Op hel verkeerde momeol
!<an deze pomp dus kritisch zijn

Redlniant. lrip geeft kortslondige
bepertting, doordat overgeschakekl moet
worden naar extra molen
Rechn::lant, trip geeft kortstondige
bependng, doordat overgeschakekl moet
worden naar extra molen
Staat altijd bij. Kritisch voor heavies
slokenl

Kritisch. Trip, geeft lrip heavies

Kritisch, Trip, ge8ft trip heavies

5 1 5 3

5 1 5 3

5 , 5 3

5 1 5 3

a 1 0 0

5 1 5 3

5 1 5 3

geen I geen, verdeler nieuw

goplaatst " 2004

n-1 uitgevoerd fgeen,
v~r nieuw geplaatsl in
2004

n-1 uitgevoerd fgeen,
verdeler nieuw geplaatst in
2004
n-1 uitgevoerd I geen,
verdeler nieuw geplaatsl in
2004
n-1 uitgevoerd/geen,
verdeler nieuw geplaalst in
2004
geen I ge9l1, veroerer n1euw
naolaalst in 2004
geen I geen, verdelef nieuw
~olaaist in 2004

lDE,2 Prevenl.ia 2da trap Tripvefdeklr Trip eenhekt + kans op emst~ sdlade 6 4 24 1 robuust antwerp
verdeelinrichting I g9hele
verdeleinrichllng vervangen

DE12Ml23 Sta10rkoelwa1erDOOlD B Uitval atoaand veld

DE12M112 Hu~smeeroiepomp TV?

DE12M113 Hu smeeroi9POOlD lurbine
DE12M121 Hulpoliepomp EVP

DE,2M,22 Cond. InJ8Cllepomp A lVP

UltveI elgeend veld

Uitval Bro8and veld
Uitval algaand vek:!

Ultval algaand veld

TVP geen smeerolie. ADeM tijdens
opstart lase noodzakeli'k
Aileen Ii dens oos18rt fase
EVP geen sm&8rolie. Opstart niel
mOQeli'k
Redundant en aileen lijdens start en
.nl.tand nodia

7 0 0 0

7 0 0 0
7 0 0 0

1 a 2 0 0

1 a 2 0 0

goon

eon
geen

n- 1 uitoevoerd
DE12M131 Generator schak, K08lwaterpomp A Uitval atgaand veld geen , 0 2 0 0 n-1 uilgevoerd

DE12Ml32 iI~leooma B
DE12Ml33 IH2· OUEPDMP A;Z

~D~El~2~M~134~=$.H~2 INGSDLlEPOMP NAZ
DE12M141 VACUUMDICHTDUEPOMP
DE12M142 DlCHTDUE VACUUMPOMP
DE12M211 OIieooma reoell.comprA
DE12M212 Reoelluch1 comoressor A

DE12M21311~oomaADE12M221 B RG LUVO A
DE,2M223 B RGVA
DE12M224 B VLV A
DE12M231 PKM1
DE 12M232 PKM2
DE12M233 me PKM3
DE 12M234 s LUVO A
DE12M244 Folokoeiluchtventilator A

UltveJ elaaend veld
UitvaJ afgaand veld
Uitval atound veld
UitvaJ atoaand veld
Uitval af veld
UitvaI afoaand veld
Uitval afoaand veld
Uitval afOBBnd. veld
UitvaI afoaand veld
UitvaI afoaand veld
UitvaI around veld
UitvaI afoaand veld
Uitval afaaand veld
Uitval araund veld
Ultval afoaand veld
Uitval afaaand veld

en
n
n
n
n

Aedlniant, koooeina met E2 moaefik
n

Tri molen beD800na
Tri molen benerkinCl
Tri moien bepeoonQ

n

""n

a 2 a 0
a 2 a 0
a 2 0 a
a 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 a 0
o 2 0 0
o 2 a 0
o 2 0 0
5 1 5 3
5 1 5 3
5 , 5 3
o 2 0 0
o 2 0 0

n- 1 uitaevoerd
n-1 ut1oevoerd
n-1 OOQ8voerd

n-1 uiIQ voerd
n-1 uil voerd
n-1 uil voerd
n-1 uit voerd
n-1 uit voerd
n- 1 uil ward
n-1 oit evoerd
n·1 uit voerd

n-1 uitoevoerd

DE31Ml22IDNCTIEPDMPBTVP UilveJal veld
DE31Ml23 LWATERPDMP B Uilvelaloeend veld
DE31M131 HAK.KOELWATE UilveJ eloeend veld
DE31Ml32 HTOLIEPOMP B Uitveleloaand veld

~g~~4~~~~~~~~~=¥.~~~~~~~ RLA~ERAFZUIGVENT ::::=::::::::
~g;~i~~~~~~~:2~' =~~~~iLi:C ~ ~~: ::=:::
~E31M143 ASUe 4 Uitval afaaand veld
DE31Ml44 ASLICHTPQMPS UltveJelaaand_
DE31 M211 IEPOMP REGELLUCHTK UltveJ alaaand veld
DE31 M212 MPRESSOR B Uitval atQa8lld veld
DE31 M213 POMP B Uitval atoaand veld
OE31 M222 KGASLUVO B Uitval ataaand veld
DE31 M223 B RGV B Uitvat afaaand veld
DE31 M224 SLUVO 8 Uitval ataaand veld
DE31 M231 PKM 4 Uitval &found veld
DE31 M232 PKM 5 UltveJ elaaand veld
DE31M242 MP B VLV B UltveJ efoeend veld
DE31 M244 UCHTVENT B UltveJ alaaand veld

10E31
DE31M112

DE31M113

IDfeventievoedina derde Iran
TORNMDTOR lVP

TORNMDTOR TURBINE

trip verdeler
Uitval afgaand vekl

Vitval afgaand vekl

TVP valt niel op de tom na. een lrip. 011
kan emstige gevolgend hebben voorde
TVP na een trin
Turbine valt niet op de tom na een trip,
Ott kan emstige gevolgen voor de turbine
hebben na een trio

n

n
n
n
n

en
en
en
en
en
en
en
en
>en

Tn molen beoerkino eenheid
Tn molen. b&oerkino e&meid
loeen
loeon

6 4 24 1
o 4 0 0

a 4 0 0

o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0
o 2 0 0

robuus1 antwerp
verdeelinrichting I gehele
verdeleinrichitng vervangen

0-1 ulloevoerd
n-1 u' nevoerd
0--1 ui1oevoerd
0--1 uitaevoerd
n- 1 ui evoerd
n-1 uit evoerd
n-1 uil avoerd
n- 1 uil evoerd
n· 1 uit ewerd
n- 1 uil evoerd

0-1 uitaevoerd
0-1 uil voerd

n- 1 uitoevoerd
0--1 uitoevoerd

n-1 uitoevoerd
0-1 uitoevoetd
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10021 Verdeelinrichting trip verde~r Onvoorspalbaar, Bepeoong dan wei trip 6 1 6 3 ge9l1 I gehele
mogelijk verdeleinrichitng v9rvangen

DG21Mll KOMPRESSOR B GEN.SCHAKE Ui1vaI afoaand veld laeen 1 0 2 0 0 n·1 ui\.CJevoerd
DG21M12 OPWE TORB UitvaJ afaaand ve'd oon 1 0 0 0 0 n-' unoavoerd
DG21M13 HULPV CHTI Uirval afoaan<l vekf 1 0 0 0 0 0-' uih:Jevoerd
DG21M14 VENTILAT iJDE urtvaf afoaand vekt IbeDerkino eenhetd 5 1 5 3
DG21M21 OLiEDAMPAFZUIGVENTILATOR Uitval afoaand veld laeen 0 2 0 0
DG21M22 REGELSCHAKELAAR BTOI Het niet goad funclk>neren Het niet goad lunctioneren kan eGO trip 6 I 6 3

van de aansturina veroorzaken

10G31 Verdeelinrichting trip verdeler Onvoorspelbaar, BSpeOOng dan wei trip 6 1 6 3 geen I g&hele
mogelijk verdeleinrichttng vervangen

OG31M11 KOMPRESSOR A GEN.SCHAKE Uitval afoaand veld oon I 0 0 0 0 n-' uibJsvoerd
DG31M12 OPWEKKERVENTILATOR A Uitval a1caand veld laeen I 0 0 0 0 n-' uitoevoerd
OG31M13 SLEEPRI ILATOR Uitval afaaand vNj looen 0 0 0-1 uitaevoerd
OG31M14 VENTILAT 01 AZUDE Ui1vaIe' eand veld eenheid 5 I 5 3
DG31M2l VENTILATI RTRUIMTE Ventilatie ntet beschlkbaar. Bekrachtingsrtlimte zal opwarmen en 7 0 0 ~nal&ring

uttschakelen 00 1e Moe temoeraluur
DG31M22 REGELSCHAKELAAR BT02 Hel riel: goed functioneren Hel nlel go&d tunctioneten kan ee (rip 6 1 6 3

van de aansturino veroorzaken
DG31M23 PAKKINGBUSSTOOM AFZUIGVEN Ultva! algaand veld Niel redundant, nie1 kritisch. vervu~ing 0 2 0 0

condensaat kwa6teit
DG31M32 VENTILATOR H2 DROGER Uitval af!1aand veld Niet redWldant nlel belanari'ker 0 2 0 0
DG31M34 HULPREGELOLIEPOMP TVP Uitval afgaand veld NisI redundant, wordl 81198n gebruikt 0 2 0 0

ti'dens start / 8100
DG31W31 C02 VERWARMING Ullval afQaand veld Niel redundant. niel kritisch 0 2 0 0
DG31W33 VERWARMING H2 DROGER Uitval afgaand veld Alleen nodig tijdens r&generen, nlet 0 2 0 0

kritisch

lDH32 V9fdeelinrichUng Uitval ver'deler Uilva! heet1 g980 invloed op de 0 0 0 0 geen I geen
bed,;;lsvoerina

DH32B224 SPOELKLDELTA·P-METING MOSSELZ.B lKL02 0 0
DH32B224 MOSSELZEEF B3 (lKL02) Uitval afgaand veki Stel 83 storing: BIen B4 rim meer 0 2 0 0

bruikbaar. H8rd:>edie~ng mogeijk,
&Chler uitval kan onder bepaalde
condities krtlisch ziin

DH32B224

Mill!

Uitvalaf aand veld lie boven 0 2 0 0
DH32B224 M BI 1KL02 Uitvelal aand veld lie boyan 0 2 0 0
DH32B224 ST OSSELZEVEN B K Uitvalal aand veld lie bovan 0 2 0 0
DH32B224 AF B IK Uitvalat aand veld lie bovan 0 2 0 0
DH32B224 MOSSELZEEF B2 I KL02 UitvaJaf and veld lie bovan 0 2 0 0
DH32B224 STUURKAST MOSSELZEVEN A Ultva! afgaand veld lie boyen 0 2 0 0

KLOH
tOH42 Verdeelinrichting Uitval vetdeler Stel A3 storing: A1 en A4 riel meer 0 2 0 0 geen Igeen

bruikba8r. Hancl>ediening mogeljk,
echler ultval kan onder bepaakje
condities knUsch zfn

DH42B224 11-'''' Uitval af I88J1dveld lie bovan 0 2 0 0
DH42B224 S P·METING MOS! Uitval af aaOO veld lie boven 0 2 0 0
DH42B224 MO A4 ,KLOl Uitval af aand veld lie bovan 0 2 0 0
DH42B224 MO A3 lKLOl Ultval af aand veld lie bovan 0 2 0 0
DH42B.224 M A2 lKLOl Uitval af aand veld lie boven 0 2 0 0
DH42B224 A1 1KL01 UitvaJ af sand vekl lie boven 0 2 0 0
DH42B224 STUU MOSSELZEVEN A K UitvaJ af aand veld lie bovan 0 2 0 0
DH42B.224 STUURKAST MOSSELZEVEN B Uitval atgaand veld zje bovan 0 2 0 0

KL021

10N12 V&fdeelinrichting Uitvalv~er uttval verdaler l&id tot uitval van 5 1 5 3 robuusl ontwerp
meerdere velden. Daze gezameljk uitval verdeelinrichling I gehele
batekent &en bepet1<i1g van de eenheid verdeleinrichltng v&r'Vangen

DN12M241 CO POMP STOOMLUV Uitval afoaand veld oon 0 0 0
DN12M261 AST TEUR Uitva! af<laand vekl Niel redundant Kritisch 6 2 12 2 Geeo/verva
DN12M271 RE MPA RGVA Uitval afQaand veld oon I 0 0 n-1 ui1oevoerd
DNI2M28, HD TPOMP STOOMLUV Uitval algaand veld Niel redundant, hoot! enkelinvloed op 0 0

rendement
DN12M331 VD.CONDSAATPOMP STOOMLUV Uitval afgaand veld Nlel redundant, h&en enkelinvloed op 0 0

rendement
DN12M333 BMPARGVA Uitval at aand veld oon 1 0 0 n-1 ullaevoerd
DN12M341 HANISME AANDR.A UitvaJ afaaand veld oon 0 0
DN12M343 SPERL ENTILATOR RGV A UitvaJ afaaand veld oon 0 0
DN12M351 VETPOMP UmREKMECHANISME UitvaJ afoaand veld oon 0 0
DNl2M353 ARCRU LOSPOMP ., Uitval a'oaand veld VrachtwaQOO kM n1et losseo 0 1 0 0
DN12M36, REGELOLIEPOMP B RGV A Uitval aloaand veld oon I 0 0 n-1 ui1neV08n::l
DN12T371 ONTST.TRAFO'S MOOl HOEK I K Uitvalalaaand veld Eenheld kan nklt direct oeslan worden 0 1 0 0
DNI2T372 ONTST.TRAFO'S Mool HOEK 3 K Vitval aloaand veld Eenheld kan nklt direct oestar1 worden 0 1 0 0

1DN21 Verde9linrichting Uitval verdeler leid tot uttval van 5 1 5 3 robuust ontwerp
meerdere velden. Deze gezamelijk litval verdeelinrichting I gOOele
betekenl &en bepet1<ing van de eanheid ven::leleinrichitng veMUlg9fl

DN21M233 HULPOLIEPOMP VERST LUCHT Uitvalaf aand veld oon 1 0 1 0 0 n-1 uit voord
DN21M241 HULPOLIEPOMP VERST WCHT Uitvafaf sand veld oon I 0 1 0 0 n-1 uit voerd
DN21M243 HULPOLIEPOMP VERST LUCHT Uitvafel sand veld oon 1 0 1 0 0 n-1 uit evoerd
DN21M261 AANDRA ROOKGASWVO A Ui1vaIel aaand veld oon 1 0 1 0 0 n-1 un ovoerd
DN21M271 11=-Uitval af sand veld oon 1 0 I 0 0 n-1 ui1 ovoerd
DN21M281 UitvaJ 81 sand veld lOOn 1 0 , 0 0 0-1 ui1 werd
DN21M333 AVLVA Uitve/ af """"'veld lOOn 1 0 1 0 0 n-1 uit awerd
DN21M341 PA VLVA Uitval af aand vekf lOOn 1 0 1 0 0 n-1 uitceward
DN21M351 T ROOKGASLUVO A Uitval al sand veld ..." 0 1 0 0
DN21M353 OMP B VLVA Ui1vaIaf IllOtIdveld ..." 1 0 1 0 0 0-1 uiloevoerd
DN21M36l LEP I ECOTROG CEL Uitval af aand vekt oon 0 1 0 0
DN21M363 VLlEG P 2 ECOTROG CEL Uitval at aand veld .on 0 1 0 0
DN21M371 DICHTINGSLUCHTVENTILATOR A Uitval af aand veld oon 1 0 I 0 0 0-1 uitaevoen::l
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Bijlage F: Beslismodel
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Bijlage G: Resultaten analyse beslismodellen
Bijlage G1: Resultaten Crystal ball beslismodel normaal verdeling

Cl)'Stal Ball Report - Full

Run preferences:
Number of trials run
Extreme speed
Monte Carlo
Random seed
Precision control on

Confidence level

2.000

98,00%

Crystal Ball data:
Assumptions

Correlations
Correlated groups

Decision variables
Forecasts

21
o
o
2
8

Forecasts

Forecast: 0 = keuze zander reserve 1 = keuze met reserve

Summary:
Entire range is from 0.00 to 1.00
Base case is 1.00
After 2,000 trials, the std. error of the mean is 0.01

0= keuze zander reserve 1= keuze met reserve

I~OO

o

1,ron Tl...,
6OD 2

c:
."
::l

600 .Q

2
,
o

o~
-1

0.10

g 05lj

~ 0.40 -------------
.Doa: O~ -------------

020------

o.w

070

Forecast: Keuze (op basis netto contante waarde)

Summary:
Entire range is from 3.00 to 13.00
Base case is 11.00
After 2,000 trials, the std. error of the mean is 0.07
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\

Keuze

141312

90)

-------800

700

------600 ::;J
<I>

5OO~
<"

f-----~ 400 .Q
300

20D

100

o

040 -------------------

0.35

g 030 -------------------
E
~025
o6:: 020 -------------------

015=1
:: -:-1-1---------------11-=-00., • I , -

2 3 456 7 8

0.45

Statistics: Forecast values
Trials 2.000
Mean 9,29
Median 11,00
Mode 11,00
Standard Deviation 3,15
Variance 9,92
Coeff. of Variability 0,3393
Minimum 3,00
Maximum 13,00
Mean Std. Error 0,07

Forecast: Min waarde:

Summary:
Entire range is from 0.22 to 0.91
Base case is 0.73
After 2,000 trials, the std. error of the mean is 0.00

Min waarde:

120

100

~

IqJ 0
0.90

I

0.80
,

060 0.70

MEuro
0.50040)

001---

0.06 ---------

005
,C.
B 0.04 ----------1-----"
dl-g om ---------·1------'
d: 002.
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Statistics: Forecast values
Trials 2.000
Mean 0,66
Median 0,68
Mode
Standard Deviation 0,12
Variance 0,01
eoeff. of Variability 0,1752
Minimum 0,22
Maximum 0,91
Range Width 0,69
Mean Std. Error 0,00

ASSUlT'ptions

Assulrption: 1 Niks doen

Normal distribution with parameters:
Mean
Std. Dev.

Assulrption: 10 Huidig onderhoud

30%
5%

f

Selected range is from 0% to Infinity

Normal distribution with parameters:
Mean
Std. Dev.

Assulrption: 11 Huidig onderhoud

20%
5%

r----...=

I

Normal distribution with parameters:
Mean 10%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assulrption: 12 Huidig onderhoud

f

Normal distribution with parameters:
Mean 90%

Std. Dev. 5% I I .&.
Selected range is from -Infinity to 1OOO/~ ~L __ ........ .,.._,~tOI ...
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Assul11ltion: 13 PO meting

Normal distribution with parameters:
Mean 15%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assul11ltion: 14 PO meting

Il~1

Normal distribution with parameters:
Mean 10%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assul11ltion: 15 PO meting

Normal distribution with parameters:
Mean 90%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to 100%

Assul11ltion: 16 Visuele inspectie

Normal distribution with parameters:
Mean 10%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assul11ltion: 17 Visuele inspectie

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

AssUl11ltion: 18 Visuele inspectie

Normal distribution with parameters:
Mean 90%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to 100%

Ilv....-.. .......a .. -- ---

f
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Assurr¢ion: 19 PO en visueel

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

1llIPOMl...s;;;t-- --,

Assurr¢ion: 2 Niks doen

Normal distribution with parameters:
Mean 10%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assurr¢ion: 20 PO en visueel

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity
f

20 PO", 'fft...=:;..c----

Assurr¢ion: 21 PO en visueel

21PO ..-

90%
5% if ...

Selected range is from -Infinity to 100%~

Normal distribution with parameters:
Mean
Std. Dev.

Assurr¢ion: 3 Niks doen

Normal distribution with parameters:
Mean 90%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to 100%

1-- -,-._.;0;;-

I~
Assurr¢ion: 4 Vervangen col11>Ollent

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity
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AssUl11>tion: 5 Vervangen cof11lOOent

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assu~ion: 7 Revisie

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

AssUl11>tion: 8 Revisie

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

Assu~ion: 9 Revisie

Normal distribution with parameters:
Mean
Std. Dev.

Assul11>tion: N19

5%
1%

Normal distribution with parameters:
Mean 5%
Std. Dev. 5%

Selected range is from 0% to Infinity

End of Assumptions

r----'..o::..=,.......'"',......""••----

I
I J
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Sensitivity Charts

Sensitivity: 0 =keuze zonder reserve 1 = keuze met reserve

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

7 Revisie

19 PD en visueel

5 Vervangen component -0. %

14 PO meting -0.6%

16 Visuele inspectJe O.

20 PD en visueel -0.5%
I

Sensitivity: Keuz.e (op basis nelto contantewaarde)

7 Revisie

19 PD en Vlsueel

10 Huldig onder l'wJud

16 Visuete i1sPectie

1 Niks doen

13 PO meting

-40.0% ·20.0% 0.0%

-4.7%

20.0%

I
40.0%
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Bijlage G2: Gevoeligheids analyse beslismodel normaal verdeling

Gevoeligheid kosten reservedeel

Bij ca 500kEuro is het niet langer de optimale keuze om een reservecomponent aan te
schaffen. De voorkeur verschuift naar 'revisie'.

Optimale keuze bij 470kEuro
Kouzo (op basis notto conlanto waanlo) (7) o~ kouzo zonder rosorvo 1= kouzo mol roso_ (7)
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0,40-----
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0....
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0.32
0.,.

~o'>O

1j01O
£0.16

0.12

o~ kouzo zondor rosorvo 1= kouzo mol roso_ (7)
~

200
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----41,l11O
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0.9J~---------
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11
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tiOO
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~0.20 000"

G1j .g'8 0.1.
""~ti. 0.12 .!<
200

0..

0.... '00

0"- -; ---,... IL .. 0
2 12 "

,.

Optimale keuze bij 560kEuro
Kouzo (op basis notto contanto_) (8)

Optimale keuze bij 600kEuro
Kouzo (op basis notto conlanto waanlo) (10) 0= kouzo zondor rosorvo 1 = kouzo mot roso.... (10)
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Gevoeligheid ONB kosten

Fluctuatie van de ONB kosten heeft weinig effect op de optimale keuze. Rond de 10Euro/MW
verandert de optimale keuze naar 'revisie component'.

Optimale keuze bij 10Euro/MW
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• .2>

. 0.1'

ti. 012

Optimale keuze bij 60Euro/MW

...
2JllXl_

o= keuze zondef reserve 1 "'" keuze met reseM (7)
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Gevoeligheid revisie kosten

De optimale keuze is zo goed als niet afhankelijk van de revisiekosten.

Optimale keuze bij 100kEuro

'-- O· keuze zonder reserve 1 • keuzo met reserw (1)
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Bijlage G3: Resultaten Crystal ball beslismodel uniforme verdeling

Crystal Ball Report - Full
Run preferences:

Number of trials run
Extreme speed
Monte Carlo
Random seed
Precision control on

Confidence level

Crystal Ball data:
Assumptions

Correlations
Correlated groups

Decision variables
Forecasts

2.000

98,00%

21
o
o
1
3

Forecasts

Forecast: 0 =keuze zonder reserve 1 =keuze met reserve

Summary:
Entire range is from 0.00 to 1.00
Base case is 1.00
After 2,000 trials, the std. error of the mean is 0.01

0= keuze zonder reserve 1 = keuze met reserve

0.50

~' 040

~03!J.0 .
o

Ci: 0.2J

0.0+
-1 o :2

,000

~oo

o

Summary:

Forecast: Keuze (op basis netto contante waarde)

Entire range is from 3.00 to 13.00
Base case is 11.00
After 2,000 trials, the std. error of the mean is 0.07
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Keuze

600
023

024
SOO

£0.20 400 Tl..,
~ 0.1

<J>
.0

JOl)c.c <t>
0 :::lCL 0.12--

200 .Q
0.00-- -;1 I

-

0.04 I O~

00:+ 0,
2 3 5 6 7 8 10 12 13 14

Statistics: Forecast values
Trials 2.000
Mean 8,87
Median 10,00
Mode 11,00
Standard Deviation 3,33
Variance 11,08
Coeff. of Variability 0,3753
Minimum 3,00
Maximum 13,00
Mean Std. Error 0,07

Forecast: Min waarde:

Summary:
Entire range is from 0.22 to 0.93
Base case is 0.73
After 2,000 trials, the std. error of the mean is 0.00

2,000 .... F,-""""yV- 2.00J[o~,.,.:l

....lIn waarde.
ODO 2(l

o.o~ - 00

£0.0- 80~

~0..03
'I>

.z:J
EeC

'"0 :>
l! O.O~ -'<

I ;."Jl

0 (j

Cort~ jl 00 QO
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Statistics: Forecast values
Trials 2.000
Mean 0,61
Median 0,64
Mode
Standard Deviation 0,14
Variance 0,02
Coeff. of Variability 0,2246
Minimum 0,22
Maximum 0,93
Range Width 0,71
Mean Std. Error 0,00

AssUlT¢ions

AssulT¢ion: 1 Niks doen

Uniform distribution with parameters:
Minimum 20%
Maximum 40%

AssulT¢ion: 10 Huidig onderhoud

I f
a

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

ASSUlT¢ion: 11 Huidig onderhoud
Uniform distribution with parameters:

Minimum
Maximum

AssUlT¢ion: 12 Huidig onderhoud

10%
30%

0%
20%

Minimum
Maximum

80%
r

100% I i
~a

L --
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Assu!l1Jtion: 13 PO meting

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

Assu!l1Jtion: 14 PO meting

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

Assu!l1Jtion: 15 PO meting

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

Assul11>tion: 16 Visuele inspectie

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

Assul11>tion: 17 Visuele inspectie

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

Assu!l1Jtion: 18 Visuele inspectie

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

5%
25%

0%
20%

80%
100%

0%
20%

0%
10%

80%
100%

r - - - laPO~--~

I i
l

~_"I"$~
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Assul1lJtion: 19 PO en visueel

Uniform distribution with parameters:
19PO'ft __1

Minimum 0%
Maximum 10%

f
Assul1lJtion: 2 Niks doen

Uniform distribution with parameters:
Minimum 0%

,.- ....
Maximum 20%

j
~ ~ -- _ _ '7'" .- ,.,.-- -

Assul1lJtion: 20 PO en visueel

Uniform distribution with parameters:
Minimum 0%

2OPOen_u..'

Maximum 10%
f
~

Assul1lJtion: 21 PO en visueel

Uniform distribution with parameters:
---'-1PO en YU:uMt

Minimum 80%
Maximum 100%

f
.. - - - .~ - -

Assul1lJtion: 3 Niks doen

Uniform distribution with parameters:
Minimum 80%

:I Nlks dootn

Maximum 100%

I f
Assul1lJtion: 4 Vervangen col11JOnent

Uniform distribution with parameters:
Minimum 0% ! .v.~~

Maximum 10% I

I J
l ~ .. ~ - .. --
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AssulT4Jlion: 5 Vervangen col11lOOOnt

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

AssulT4Jlion: 7 Revisie

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

AssulT4Jlion: 8 Revisie

0%
10%

0%
10%

~I. ~-~~ .._
- - ---------

-~------,

f

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

ASSUlT4Jlion: 9 Revisie

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

AssulT4Jlion: N19

Uniform distribution with parameters:
Minimum
Maximum

0%
10%

0%
10%

0%
10%

f

f

f
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Sensitivity Charts

Sensitivity: 0 = keuze zonder reserve 1 = keuze met reserve

7 ReYisje

19 PD en VlslJeel

16 Visuele Inspectie

11 Huidig ond~rhoud

14 PO meting

10 Huidig onderhoud

0.0%

I
I -0.5%

lo¥
·0.'%

20.0% 40.0% 60.0%

Sensitivity: Keuze (op basis netto contante waarde)

·20.0% 00% 20.0% 40.0%

7 Re....isie

19 PD en VlStJeel

16 Visuele Inspectie

10 Huidig onderhoud

13PO meting

12 Huidig onderhoud

25%
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Bijlage G4: Gevoeligheids analyse beslismodel uniforme verdeling

Gevoeligheid kosten reservedeel

Bij ca 40kEuro is het niet langer de optimale keuze om een reservecomponent aan te schaffen.
De voorkeur verschuift naar 'revisie'.

Optimale keuze bij 370kEuro
Kouzo (op basis notto conlanlowaanlo) (3) 0= kouzo zondo, ,osorvo 1= kouzo mot 'OSoM (3)

0.60 .:::====;;;;;;;;;;;;;;;;;:==::;;;;;;::===~ 1.000
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~ 0.00 2OO.Q
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Gevoeligheid DNB kosten

Fluctuatie van de ONS kosten heeft effect op de optimale keuze. Rond de 10Euro/MW
verandert de optimale keuze naar 'visuele inspectie'.
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Gevoeligheid revisie kosten

De optimale keuze is zo goed als niet afhankelijk van de revisiekosten.

Optimale keuze bij 100kEuro
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