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Definities risico-analyse
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INLEIDING
1.1

ALGEMEEN
In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft TEC een risico-studie uitgevoerd
naar de beschikbaarheid van de energievoorziening voor een autosnelwegtunnel.
In aanvulling op de oorspronkelijke opdracht is een analyse opgesteld betreffende de
top-gebeurtenissen die kunnen leiden tot een fataliteit in de tunnel.

1.2

DOELSTELLING
Het doel van het verrichten van deze risico-studie is het bepalen van beschikbaarheid
van de energievoorziening van een tunnel in verschillende bedrijfssituaties,
en het
berekenen van de consequenties van de niet-beschikbaarheid, uitgedrukt in het aantal
ongevallen (calamiteiten, fataliteiten) in de tunnel. Door het bepalen van deze consequenties kan een relatie worden gelegd naar een normwaarde voor de acceptabele
verhoging van het risico van een ongeval wanneer van een tunnel gebruik wordt gemaakt.

1.3

OPZET VAN DE RISICOSTUDIE
Conform de opdracht is voor het verrichten van de studie uitgegaan van de energievoorziening van de tunnel onder de Noord (zie principeschema 10).
Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en de achtergronden van deze studie, waarna in
hoofdstuk 3 de problematiek van de foutenboomanalyse wordt toegelicht.
De normwaarde waarmee (via berekende faalkansen van de energievoorziening) uiteindelijk de kansen op een dodelijk ongeval (fataliteit) worden vergeleken, is in hoofdstuk
4 aangegeven.
Het risico-gerichte gedeelte, betreffende consequenties van het falen van de energievoorziening, wordt in hoofdstuk 5 behandeld. Het niet beschikbaar zijn van voldoende elektrische energie betekent dat bepaalde voor het verhogen van de veiligheid in de
tunnel noodzakelijke installaties niet meer of slechts gedeeltelijk functioneren. Hierdoor ontstaat een verhoogd risico, hetgeen kan leiden tot een ongeval met dodelijke
afloop.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de technische analyse behandeld, waarin wordt berekend hoe vaak de energievoorziening niet of gedeeltelijk beschikbaar is, ten gevolge
van het falen van de delen van de installaties.
In hoofdstuk 7 is een variantenanalyse samengevat en in hoofdstuk 8 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor een verbetering van de energievoorziening.
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1.

1.4

TOEPASSING VAN FOUTENBOO':-'IANAL YSE
Er is voor de studie van uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt van foutenboomanalyse.
Bij de foutenboomanalyse-methode wordt vastgesteld van welke omstandigheden en
voorwaarden het optreden van de te bestuderen topgebeurtenis afhankelijk is en op
welke wijze die omstandigheden en voorwaarden met elkaar samenhangen. Vervolgens
wordt op dezelfde wijze elk van die omstandigheden en voorwaarden nader geanalyseerd, totdat men komt aan de basisgebeurtenissen. Basisgebeurtenissen zijn enkelvoudige gebeurtenissen van zo algemene aard, dat de kansen op optreden met voldoende
nauwkeurigheid bekend zijn, danwel kunnen worden bepaald of geschat.
Bij faalkansanalyses heeft men meestal simpelweg te maken met het wel of niet functioneren van een component. Bij de risico-analyse voor de energievoorziening ligt dit
aanzienlijk complexer. Hier is niet uitsluitend het geheel falen van de energievoorziening interessant, maar ook het gedeeltelijk falen waarbij minder energie wordt geleverd dan is benodigd. De benodigde energie is afhankelijk van de bedrijfssituatie in de
tunnel, zoals de verkeerssituatie, de weersomstandigheden en de calamiteitensituatie.
Er is een groot aantal combinaties van verschillende vormen van falen, die elk resulteren in een bepaalde niet- of deelbeschikbaarheid van het (te leveren) elektrische vermogen. Ook aan de zijde van de elektrische verbruikers zijn vele situaties denkbaar.
Een deelbeschikbaarheid van de energielevering behoeft dan ook niet direct te leiden
tot een gevaarlijke situatie.
Met behulp van een foutenboomanalyse is het niet mogelijk alle varianten van vraag
en aanbod te berekenen.
Andere technieken, zoals de Monte Carlo-methode kunnen dat beter, maar zijn zeer
cornpl-x en hebben bovendien het nadeel dat zij niet doorzichting en begrijpbaar zijn.
De lezer wordt hierbij alleen geconfronteerd met het eindresultaat van een computerberekening en kan niet, zoals in een foutenboom, het berekeningsproces volgen en
zien waar de kritische punten liggen.
Om de foutenboomanalyse overeenkorn-.ig opdracht te kunnen uitvoeren, is een drietal
energieniveaus gedefinieerd. Deze energieniveaus zijn gebaseerd op duidelijk herkenbare bedrijfssituaties, te weten:
nominaal bedrijf (basislast)
calamiteitenbedrijf (pieklast)
no-break-bedrijf (nood bed rijt) .
Indien dus sprake is van één van deze bedrijfssituaties,
energieverrnogen, nodig voor deze bedrijfssituatie.

wordt bedoeld het te leveren

Het benodigde energieniveau kan worden geleverd door één of meerdere energieproduktiecomponenten. Wanneer één van deze componenten faalt en het benodigde energieniveau niet meer kan worden geleverd, is sprake van een risico-toename. Er wordt
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2.

vanuit gegaan dat de risicotoename
nenten, stapsgewijs plaatsvindt.

4685 JOK.9303 rev. 20 april 1993

in relatie met het niet-beschikbaar

zijn van compo-

3.

2

UITGANGSPUNTEN

2.1

OMSCHRIJVING

EN PROJECTOMVANG

ENERGIEVOORZIENING

De energievoorziening van de tunnel onder de Noord omvat:
Een middenspanningsaansluiting
van 10 kV op het openbare distributiesysteem van
de RED, met twee distributietransformatoren
10 kV/400 V, 630 kVA.
- Een noodstroominstallatie bestaande uit drie diesel-elektrische aggregaten, elk met
een nominaal vermogen van 350 kVA, die de nodige energie levert bij netstoring
alsmede de aanvullende energie levert bij parallel bedrijf enlof calamiteitenbedrijf.
Een no-break-installatie bestaande uit twee sets elk 120 kVA, die zorgen voor een
ononderbroken voeding van de kritische verbruikers, aan beide zijden van de tunnel.
Een step-up/step-down-installatie
bestaande uit twee redundant geschakelde transformatoren 400 VIlO kV/400 V, elk 630 kVA, waarmee de energie van het bed ieningsgebouw West naar het dienstgebouw Noord wordt getransporteerd.

2.2

ENERGIELEVERANTIE
Voor het voeden van de tunnelinstallaties
(tabel 2.1).

is een aantal bedrijfssituaties

te onderkennen

a.

Normaal bedrijf
Normaal bedrijf is algemene bedrijfssituatie van de tunnel. In deze bedrijfssituatie
wordt de installatie gevoed vanuit het openbare elektriciteitsnet via de twee parallel
geschakelde transformatoren. Netvermogen van één transformator (630 kVA) is ruimschoots voldoende om het voor normaal bedrijf benodigde vermogen (250-560 kVA)
te leveren. Dit vermogen kan ook door één of twee noodstroomaggregaten (350 kVA)
worden geleverd.

b.

Parallel bedrijf
Er is sprake van parallel bedrijf indien de energielevering wordt verzorgd door het
openbare energienet en één of meerdere noodstroomaggregaten.
Deze situatie treedt
hoofdzakelijk op bij het uit bedrijf zijn van één van de distributietransformatoren.

c.

Calamiteitenbedrijf
Bij calamiteitenbedrijf (dit is een noodsituatie in één tunnelbuis) moeten ten minste alle
verbruikers van één tunnelbuis in bedrijf kunnen zijn. Het elektrisch vermogen voor
het gelijktijdig voeden van alle preferente verbruikers in calamiteitenbedrijf
is
ca. 1115 kVA. Dit benodigd energieniveau kan worden geleverd door zowel het openbare elektriciteitsnet (2 x 630 kV A) als de noodstroominstallatie (3 x 350 kVA). Ook
een combinatie van net/nood-voeding is mogelijk.

d.

No-break-bedrijf

Bij het wegvallen van de energielevering door het openbare elektriciteitsnet èn de
noodstroominstallatie is er sprake van een no-break-bedrijfssituatie.
In deze situatie zal
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!!!1.1~

het tunnelbedrijf worden aangepast en worden uitsluitend verbruikers met een hoge
preferentie gedurende 7 minuten gevoed door de no-break-eenheden (UPS).
In deze periode worden verkeersmaatregelen genomen om het risico te minimaliseren.
Wanneer ook de no-break faalt, is er. ook wanneer de energielevering vanuit het elektriciteitnet en/of de noodstroominstallatie zich mocht herstellen, echter minimaal gedurende 18 seconden (herstartprocedure
net/nood) onvoldoende vermogen beschikbaar
geweest met een grote kans op ernstige gevolgen. Deze bedrijfssituatie wordt beschouwd als een situatie van calamiteit zonder vermogen. De tlow chart in figuur 1
geeft de verschillende bedrijfssituaties weer.
Tabel 2.1: Mogelijke kritische combinaties voor levering van het benodigde vermogen

beschikbaar
bedrijfssituatie

normaal
bedrijf

calamiteitenbedrijf

beno-

digd
vermogen
(kVAl
250-560

ins

transfermala ren
1

630

-

-

630

630
630
630
630

630

-

-

nobreakbedrijf

2

-

-

-

630
630
630

-

vermogen

-
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2

3

1+2

-

-

-

-

-

350

350
350

-

-

-

-

350
350

-

-

-

-

-

-

350
350

350

350

-

350
350

-

350
350

350
350

350

-

130

-

350
350

350
350
350

-

240

I
*

nobreak

NSA

1

Je voeden verbruikers
totaal

630
630
700
700
700

-

1260
1330
1330
1330
1330
1330
1330
*1050

-

tunnelverlichting 33-300%
communicatie-installaties
verkeersinstallaties
drainagepompen 50 %
tunnel ventilatie 25 %
gebouwinstalaties 100%

tunnelverlichting 100%
communicatie-installaties
verkeersinstallaties
drainagepompen 100%
tunnelventilatie 100% één
buis, 25% andere buis
- brandblusinstallatie
- gebouwinstallatie 50 %

240 -

tunnelverlichting 33 %
communicatie-installaties
verkeersinstallaties
beveiligingsinstallaties
gebouwen

vermogen is in de praktijk voldoende omdat gedurende 1 uur 10% overbelast
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mag worden.

5.

UITGANGSPUNTEN
Bij een energiestoring in het openbare elektriciteitsnet of de distributietransformatoren
zullen in normale bedrijfssituatie nauwelijks verkeersmaatregelen worden getroffen.
De tunnelbeheerder zal volgens afgesproken procedures een snelheidsbeperking instellen. Indien sprake is van een netspanningswegval en een beperkte of geen beschikbaarheid van de noodstroorninstallatie, zullen direct maatregelen worden getroffen en zal
de tunnel worden afgesloten en ontruimd.
Een onderbreking of beperking van de energielevering tijdens calamiteitenbedrijf kan
aanzienlijk meer gevolgen hebben. Het tijdens brand uitvallen van de tunnelventilatie
kan leiden tot toenemende rookontwikkeling en explosiegevaar.
Bij het uitvoeren van de risicostud ie is uitgegaan van een drietal energieniveaus:
normaalenergie is de elektrische energie nodig voor de gebruikers tijdens normaal
bedrijf
calamiteitenenergie is de energie nodig voor de gebruikers tijdens calamiteitenbedrijf
no-break-energie is de energie nodig om de gebruikers met de hoogste preferentie
gedurende enige tijd (ï minuten) te voeden.
Uitgangspunt is dat het niet kunnen leveren van de benodigde energie in elk van de
drie bedrijfssituaties invloed heeft op het functioneren en de veiligheid van de tunnel.
Wanneer een aantal gebruikers niet wordt gevoed, kan dat leiden tot ongewenste situaties. Het uitvallen van de tunnelverlichting zal bijvoorbeeld paniek veroorzaken, wat
kan leiden tot een calamiteit (ongeval) en zelfs tot een fataliteit (dodelijk ongeval).
Bovendien is ervan uitgegaan dat zodra de leverbare energie tengevolge van falen
lager is dan de energiebehoefte in de betreffende bedrijfssituatie, alleen de gebruikers
met een hogere preferentie kunnen worden gevoed. Als er bij geheel of gedeeltelijke
netspanningsultval sprake is van een calamiteit en er slechts 2 van 3 generatoren in
bedrijf zijn, dan is het beschikbaar vermogen 700 kVA, terwijl ca. 1115 kVA benodigd is. Het gevolg is dat gebruikers v orden afgeschakeld, hetgeen de veiligheid van
de tunnel vermindert.
Basisbelasting

Volgens het functioneel ontwerp is de basisbelasting bij een gelijktijdigheid van 0,65
circa 250 kVA, zijnde de gebruikers aangesloten op de no break en een aantal preferente groepen.
Het net

Onder netuitval wordt verstaan een onderbreking van de netspanning op één of
meer fasen gedurende een periode van langer dan 0,5 seconde of een dip in de
spanning van meer dan 10% (specificatie netwachters) of een frequentiedaling tot
::;;47 Hz.

In deze gevallen worden de NSA's geschakeld.
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Noodstroomaggregaten
Eén aggregaat kan niet de startstroom van de step-up transformator leveren.
Bij het oplopen van de temperatuur in de dieselhal zal het vermogen van de NSA's
teruglopen.
De NSA's schakelen uit bij 15% overbelasting.
Bij temperaturen hoger dan 60°C in de dieselhal schakelen de NSA's uit als gevolg
van besturingsproblemen.
Op basis hiervan zullen de aggregaten falen bij een samenloop van de volgende factoren: een hoge buitentemperatuur, een hoge belasting van de aggregaten, een langdurige belasting van de aggregaten en het falen van de ruimteventilatie. De bepaling van
de faalkans is een statistische benadering, die zich niet leent voor de foutenboornanalyse.
No-break-installaüe
De Pl.Cvapparatuur die gevoelig is voor een kortstondige spanningsonderbreking
« 100 ms), ten gevolge van het omschakelen naar de statische spanningbron van
de no-breakinstallaties is voorzien van een eigen back-up.
De no-break-installatie is conform de doelstelling van de studie niet in detail onderzocht, maar de invloed ervan zal worden geschat op systeemniveau.
Step-up step-down
De step-up/step-down transformatie-installatie zorgt voor de energievoorziening
van de oostzijde van de tunnel in normaal bedrijf en calamiteitenbedrijf.
2.4

OMVANG VAN DE STUDIE
Het onderzoek heeft betrekking op de energievoorziening en de hoofdverdeelinrichting, dus inclusief:
de elektrische energievoorziening door de energiebedrijven vanaf de aansluiting op
het middenspanningsnet
de noodstroomvocrziening, o.a. bestaande uit:
· energie-opwekking
· sluit/stop meet- en regelsysteem
· brandstofvoorziening
· koel ing aggregaten
· koeling dieselhal
de verdeel inrichtingen in het bedieningsgebouw-west en het dienstengebouw-oost
tot aan de hoofdschakelaars van de afgaande groepen.
de step-up en step-down installatie.
De omvang van de installaties is ook nader aangegeven in fig. 19.
Er is sprake van een risico-analyse op basis van de techniek van de uitgaande installaties. De volgende factoren worden niet expliciet meegenomen:
externe invloeden (molest, natuurrampen, enz.)
belastingsduur
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3

RISICo-ANAL

3.1

ALGEMEEN

11

YSE ALGEMEEN

Om verantwoord met activiteiten om te gaan waaraan risico's zijn verbonden, is het
aanbevelenswaardig een veiligheidsstudie te (laten) doen.
Een volledige veiligheidsstudie bestaat uit de volgende stappen:
a. de inventarisatie en identificatie van de mogelijke basisgebeurtenissen (ongewenste
gebeurtenissen)
b. de bepaling van de mogelijk daaruit voortvloeiende effecten, zg. topgebeurtenis
c. de bepaling van de schade die door de topgebeurtenis kan worden veroorzaakt
d. de bepaling van de kans op die schade, bepaald door:
· de kans op het optreden van de ongewenste gebeurtenis
· de kans dat de ongewenste gebeurtenis tot het effect leidt
· de kans dat het effect leidt tot de schade
e. de bepaling van het risico
f .. de evaluatie van het risico's, en de vergelijking met eventuele normen.
De meest gebruikte analysetechnieken zijn:
storingsarral yse
foutenboomanalyse
gebeurtenissenboomanal yse.
Bij deze studie is gebruik gemaakt van de foutenboomtechniek. Hierbij zijn alle relevante oorzaken die leiden tot functieverlies geïnventariseerd en geïdentificeerd. Door
deze oorzaken te kwantificeren en hun gezamenlijke invloed te sommeren kan het
risico worden bepaald en geëvalueerd.
In bijlage 1 wordt een aantal begrippen betreffende de risico-analyse gedefinieerd.
3.2

FOUTENBOOMANALYSE
Een foutenboom is een schematische weergave van oorzaken van een ongewenste
gebeurtenis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen.
Gebeurtenis; G is een gebeurtenis of verschijnsel, zoals
het falen van een systeem of component of het niet
uitoefenen van een bepaalde functie.
p is de kans dat gebeurtenis G optreedt.

o
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EN-functie; hierbij vindt een boven deze functie staande
gebeurtenis alleen plaats als alle invoergebeurtenissen

onder de EN-functie tegelijkertijd plaatsvinden.

8.

-

Olî-functie; hierbij vindt een boven deze functie staande

gebeurtenis plaats als één oj meer invoergebeurtenissen
onder de OF-functie plaatsvinden.

-

2-uir-3-junctie: hierbij vindt een boven deze functie
staande gebeurtenis plaats als 2 van de 3 invoergebeurtenissen onder de 2-uit-3-functie plaatsvinden.

De topgebeurtenis is voor deze studie gedefinieerd als een fataal ongeval en staat het
hoogst in de foutenboom. De opbouw van een foutenboom vindt steeds plaats vanuit
de topgebeurtenis.

3.3

BEREKENINGEN

FAALKANSEN

Het kwantificeren van de foutenboom houdt in het bepalen van frequenties van de
afzonderlijke gebeurtenissen, die ieder op zich de topgebeurtenis kunnen laten optreden en het daarna sommeren van deze frequenties, waardoor de frequentie van de
topgebeurtenis is bepaald.
In het geval van falen worden de volgende variabelen gebruikt:
À = faalfrequentie (gemiddeld aamal malen van falen per tijdseenheid)
Q = faalkans (gemiddeld aantal malen van falen per vraag om te functioneren)
T = de tijd tussen het uitvoeren van twee opeenvolgende testen
f) = de tijdsduur van een benodigde reparatie.
De kwantificering van de foutenboom wordt gedaan met behulp van algebraïsche
methoden (Booleaanse algebra) en waarschijnlijkheidsrekenen.
Gegevens over faal frequenties en faalkansen zijn te vinden in diverse databanken. In
vele gevallen beschikken fabrikanten in het kader van kwaliteitscontroles over faalgegevens. De juiste interpretatie van deze laatste gegevens is echter vaak moeilijk.
Wanneer T > > 8, is niet-beschikbaarheid van een enkelvoudig systeem gelijk aan
lhÀ..T indien sprake is van een faal frequentie, en aan Q indien het systeem zich beter
laat beschrijven met een faalkans per vraag. Wanneer geen sprake is van een testinterval is de niet-beschikbaarheid M.
De niet-beschikbaarheid van een dubbel (redundant) systeem (Luit-z-systeem,
functie in de foutenboom) is gelijk aan (voor herkomst formules zie [7]):
- %À.1À.".T" bij 2 gegeven faalfrequenties
- lhÀ.1T.Q2 bij een gegeven faalkans en faalfrequentie
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9.

- Ql.Q2 bij 2 gegeven faalkansen.

~I:

Voorbeeld
In figuur 3.1 is een voorbeeld van
een foutenboom gegeven. Topgebeurtenis GItreedt
op ais gebeurtenis G2 plaatsvindt,
of ais de
gebeurtenissen G3 en G4 gelijktijdig plaatsvinden.
De volgende gegevens zijn vervolgens beschikbaar.
Q1 = 2.10-6 per vraag
11.::< = 6.10-3 per jaar
À. = 4.10-3 per jaar
T = 1j2 jaar.
De niet-beschikbaarheid
UI' is de
som van de twee deel-onbeschikbaarheden G2 en G3.G4:

=

fig. 3.1 Voorbeeld foutenboom

UI
Q2
= 2.10-6

=

3.4

FAALKANSEN,

REKENING HOUDEND

+
+

%À3À.j.T2

%.6.10-34.10-3

JA

4.10-

6

MET ONDERHOUD

De in 3.3 beschreven formules houden geen rekening met het gepland uit bedrijf zijn
van installatiedelen wegens onderhoud. Het wegens onderhoud uit bedrijf zijn van
meerdere componenten of installatiedelen geschiedt niet gelijktijdig.
Rekening houdend met de volgende gegevens:
T, = onderhoudsinterval tussen onderhoudsbeurten (in jaren)
1'0 = tijd (in jaren) dat één component of installatiedeel (bijvoorbeeld
per keer buiten bedrijf is wegens onderhoud
gelden voor de situatie dat

1'0

één aggregaat)

< < To is, de volgende formules:

a. Gegeven een aggregaat, de niet-beschikbaarheid
onderhoud (1 uit 1 falen)
U = Q + 'To/To resp. À . + 'To/To

als gevolg van technisch falen öf

e

JII

b. Gegeven drie aggregaten, de kans dat ten minste één aggregaat faalt (3 uit 3 falen).
3(Q + 'TofTo) resp. 3(11. . 0 + 'To/To)
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10.

c. Gegeven drie aggregaten, de kans dat ten minste 2 aggregaten falen (2 uit 3 falen)
(3Q

+

70 .

6 --)

À

To

d. Gegeven twee aggregaten, de kans dat ten minste 1 aggregaat faalt (2 uit 2)
2(Q + 70rro) resp. 2()..8 + 1'orfo)
e. Gegeven twee aggregaten, de kans dat beide falen (1 uit 2)
Q2

+

2 . 1'0rro • Q
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4

NORMSTELLING

Om te kunnen beoordelen of de gevolgen van een bepaalde niet-beschikbaarheid
het elektrisch vermogen acceptabel zijn, dient een norm te worden gesteld.
4.1

INDIVIDUEEL

van

RISICO

Volgens de brochure "Omgaan met risico's" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer) is de kans op
overlijden per jaar voor weggebruikers als volgt:
Activiteit
voetgangers
fietsers
autorijden
bromfietsers
motorrijden

Kans op overlijden per jaar
per weggebruiker
1,85 .1O'~

1 op de 54.000

3,85 .1O'~ 1 op de 26.000
1,75 .10-4 1 op de 5.700
2
.10,4
1 op de 5.000
1

.10'3

1 op de 1.000

Als uitgangspunt voor het bepalen van een criterium geldt dat het flSICO voor een
(auto)weggebruiker, die gebruik maakt van een tunnel, maar heel beperkt meer mag
zijn, dan het risico dat hij als weggebruiker al heeft op een overeenkomstig autoweggedeelte.

4.2

GROEPSRISICO

Ten aanzien van het acceptabele grcepsrisico gelden de waarden van figuur 4.1. Het
groepsrisico geeft aan welke kans er bestaat dat door een ongeval een bepaalde groep
mensen dodelijk wordt getroffen.
Hierbij gaat bet niet om de individuele kans op overlijden, maar om de kans op gelijktijdig meerdere doden. Voorbeeld: een fataliteit met 10 doden mag slechts eenmaal in
de 10.000.000 jaar voorkomen.
Met de risicogrenzen van het groepsrisico wordt beoogd sociale ontwrichting te voorkomen.
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(ontleend aan de brochure "Omgaan met risico's- van het Ministerie van VROM, Directoraat-

Generaal Milieubeheer)

4.3

NORMSTELLING

VOOR DEZE SITUATIE

De norm wordt voor deze analyse gesteld op 10-5 fataliteiten per jaar per tunnel, ofwel
een topgebeurtenis met fataliteit ten gevolge van falen van de energievoorziening per
100.000 jaar. Een fataliteit kan meerdere doden veroorzaken.
Deze waarde komt overeen met het maximaal toelaatbare individuele risico zoals gehanteerd door de Arbeidsinspectie.
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5

GEBEURTE~1JSSEN-ANALYSEFATALITEITEN IN TUNNEL

5.1

ALGEMEEN

5.1.1

Bronnen
Voor het verkrijgen van basisgegevens voor de berekeningen (faal gegevens) is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande databanken, handboeken e.d. Bij de faalgegevens is tussen haakjes aangegeven welke bron is gebruikt, verwijzend naar de bronnen
genoemd in hoofdstuk 9.
Wanneer deze bronnen geen bruikbare cijfers geven, zijn de gegevens op grond van
eigen ervaring en deskundigheid zo zorgvuldig mogelijk geschat. Bij deze geschatte
cijfers is de bron aangegeven als Ol.

5.2

HOOFDFOUTENBOOM

5.2.1

Kwalitatieve gegevens
Een storing in de energievoorziening kan leiden tot het uitvallen van de tunnel- en
verkeerstechnische installaties, hetgeen kan leiden tot een ongeval (calamiteit) respectievelijk een ongeval met dodelijke afloop (fataliteit).
Als gebeurtenissen
energievoorziening,

die het gevolg zijn van het geheel of gedeeltelijk
zijn gedefinieerd:

falen van de

Gebeurtenis

Gevolgen

1. geen of beperkte
tunnelventilatie

- bij filevorming en stagnatie
te hoge CO-concentraties

- Hb CO-probleem

- bij brand rookontwikkeling,
oververh itting

Tongecontroleerde
I brand, die kan
I leiden tot een
...L explosie

2. geen of beperkt bluswater

- bij brand rookontwikkeling,
oververhitting

3. geen of beperkte verlichting

- adaptatieproblemen

4. geen verkeersregeling

- filevorming, stagnatie

5. geen of beperkte drainage

- wateroverlast,

slipgevaar

"I

+I ongeval
I

.J

De kans op een ongeval met dodelijke afloop (fataliteit) is per gebeurtenis berekend.
In figuur 2 is de hoofdfoutenboom weergegeven met de mogelijke calamiteiten die
kunnen leiden tot een fataliteit afhankelijk van de aanwezigheid en ontsnappingsmogelijkheid van mensen.
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5.2.2

Kwantitatief
Uitgangspunten:
-

CO-probleem ontstaat door stagnerend verkeer, dus er zijn veel mensen aanwezig.
De kans is echter groot dat mensen kunnen ontsnappen, doordat de gevolgen van
een te hoog CO-gehalte, zich geleidelijk zullen openbaren. De kans dat niet alle
mensen kunnen ontsnappen wordt gesteld op 0,1.

-

Een ongeval zal snel te onderkennen zijn. Er zullen hierbij altijd mensen aanwezig
zijn. De kans dat niet alle mensen kunnen ontsnappen is 0,03.

-

Een explosie, eventueel gevolgd door instorting kan plaatsvinden door het ontbreken van blusmiddelen en ventilatie tijdens een brandsituatie. De kans dat niet alle
mensen kunnen ontsnappen, voordat deze oorzaken tot de explosie leiden, is 0,1
[O}. In het algemeen zal het aantal slachtoffers veel hoger zijn dan het aantal slachtoffers door de brand zelf.

-

De kansgegevens zijn hier overgenomen uit de risico-analyse betreffende de brandblusinstallatie. De kans dat niet alle mensen ontsnappen is volgens deze analyse 0,5

{Ol·
5.3

5.3.1

CO-PROBLEEM
(zie figuur 3)

Kwalitatief
Bij een combinatie van de volgende factoren
- een hoge CO-produktie in de tunnel (door stagnerend verkeer)
- een lange verblijftijd van de automobilist (door stagnerend verkeer)
- een onvoldoende functioneren van het tunnelventilatiesysteem.
kan een langdurige blootstelling aan hoge koolmonoxide-concentraties
als gevolg slachtoffers door koolmonoxide-vergiftiging.

optreden,

met

Stagnerend verkeer is verkeer met een gemiddelde snelheid van ~ 6 km/h.
Deze problematiek wordt uitgebreid aan de orde gesteld in de publicatie KIVI 1991,
"Ventilatie van autotunnels" [6].
Het tunnelventilatiesysteem kan onvoldoende functioneren door:
- niet-beschikbaarheid CO-detectiesysteem, dat het ventilatiesysteem bestuurt
- niet-beschikbaarheid voldoende elektrische energie
- andere oorzaak (defect meerdere ventilatoren e.d., falen besturing).
Niet beschikbaarheid van normaal- resp. calamiteiten-energie wordt voor deze situatie
verwaarloosd, omdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.
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Voor het ventilatiesysteem zullen meer dan 60% van de ventilatoren moeten uitvallen.
Deze kans is uitermate klein (zie 5.7); bovendien kunnen tijdig maatregelen worden
genomen.
Bij het CO-detectiesysteem wordt er vanuit gegaan dat 3 van de 3 detectoren moeten
falen om een gevaarlijke situatie te doen ontstaan. Om het verhoogde risico bij 2
falende detectoren in te calculeren, wordt een correctiefactor van 10 [0] toegepast.

5.3.2

Kwantitatief
. Stagnerend verkeer
Tijdens de spitsuren (2x 2 uur/dag) is de kans op "stagnerend verkeer" 20% [6]. Voor
de resterende 20 uur doet zich 2 % van de tijd "stagnerend verkeer" voor. Deze situatie doet zich 250 dagen per jaar voor. Voor de resterende 115 dagen is weer uitgegaan
van 2%.
De kans dat "stagnerend verkeer" aanwezig is, is daardoor als volgt:
[0,2

. 4

+

0,02 . 20 . 250

+

0,02 . 115] /365

0,04

CO-meting
Faalkans CO-detector: 9.1O-I/jaar [1] (e = 3 dagen).
Om de CO-meting te doen falen, moeten ten minste 3 detectoren tegelijkertijd falen.
Deze redundantie betekent een niet-beschikbaarheid van het meetsysteem van 4,3. 10.7•
Het aantal malen dat 3 detectoren gelijktijdig falen is:
À = À-(M).
(M)
(9.10-1)3. (8,2.1O-3}'
5,3.1O-5/jaar.
Met de hiervoor genoemde correctiefactor is de frequentie van het falen van het COdetectiesysteem dus 5,3.10-4/jaar.

=

=

Andere oorzaken zijn voornamelijk een falende distributie of geen detectiesignaaloverdracht. De totale kans op een "andere oorzaak" is 5.1 0-4/jaar (0].

5.4

ONGEVAL
(zie fig. 4)

5.4.1

Kwalitatief
In figuur 4 is de invloed aangegeven van verschillende situaties, die gevolg zijn van
energiestoring en onder bepaalde omstandigheden uitmonden in een ongeval.

A.

Verlichting
Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de tunnelverlichting veroorzaakt een
adaptatieprobleem met als gevolg een schrikreactie van de automobilist die de
tunnel inrijdt, hetgeen tot een ongeval kan leiden.
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De verlichting in de tunnel onder de Noord wordt afhankelijk van het daglichtniveau in verschillende niveaus geschakeld:

Energievoorziening

Verlichtingsniveau
300%-200%-100%-50%-33
100%-50%
50%-33%-16%

0%

%

normaal bedrijf
calamiteitenbedrijf
no-breakbedrijf
geen

De "schrikfactor" is de kans dat een terugval naar een lager verlichtingsniveau
leidt tot een ongeval. Hierbij is ervan uitgegaan dat tijdens normaal bedrijf het
verlichtinganiveau in de overgangszone van de tunnel 300% respectievelijk 200%
is en dat er sprake is van helder weer (onbewolkt of licht bewolkt), waarbij de
overgang van buiten naar binnen (in de tunnel) inderdaad een schrikreactie tot
gevolg heeft. 's Nachts speelt de schrikfactor geen rol van betekenis.
In deze factor is verder meegenomen dat het gedurende de helft van de dag zodanig druk is op de rijbaan, dat een mogelijkheid van een aanrijding aannemelijk is.
- "schrikfactor geen verlichting", de verlichting valt terug naar 0%. Omdat dit
reeds een grote stap is heeft het lichtniveau buiten in dit geval maar een geringe invloed op de schrikreactie
- "schrikfactor 33 %/50% verlichting", de verlichting valt terug van 300/200/100% naar 33 % of 50%. 's Nachts en tijdens niet-heldere dagen is de overgang van het lichtniveau beperkt en is dus ook de schrikreactie beperkt. Dit
wordt verdisconteerd door de "schrikfactor geen verlichting" te corrigeren met
een factor 1/3.
De gebeurtenis "tunnelverlichting valt terug op 0", heeft twee mogelijke oorzaken:
- no-break is niet beschikbaar (zie hoofdstuk 6)
- andere oorzaak, (schakelproblemen, elektriciteitsdistributie-problemen
etc.).
Aangezien 33 % van de verlichting altijd via de no-break wordt gevoed,
zowel de no-break als de normaalenergieleverantie te falen.

dient

Het risico wordt niet bepaald via een niet-beschikbaarheid, maar door het aantal
malen te bepalen dat de lichtuitval per jaar optreedt.
Dit wordt gedaan door te bepalen hoe vaak de uitval van de no-break-verlichting
samenvalt met de niet-beschikbaarheid van de normaal-energie.
À == À,,<>-break • U normaal'
B.

Signalering
Onder "signalering" wordt verstaan de verkeerstechnische signalering inclusief de
regelinstallatie en vluchtwegindicatie in en rond de tunnel. Het uitvallen van de
signalering is een mogelijke oorzaak van een ongeval. De factor "signalering"
bepaalt hoe vaak er zich een ongeval voordoet bij het falen van de signalering.
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Oorzaak van het falen van de signalering is:
- no-break energie niet beschikbaar (zie A)
- andere oorzaak (schakeling, kabelnet).

5.4.2

Kwantitatief
A.

Verlichting
Faalgegevens
- schrikfactor terugval verlichting naar 0%
- schrikfactor terugval verlichting naar 33 % 150 %
- andere oorzaak geen of 33 % 150 % verlichting
("Andere oorzaak" is hier een falende schakeling)
- reparatietijd

B.

0,3
0,1
2,7.1O-l/jaar

[0]
[0]
[9]

3 dagen

[0]

0,1

[0]

Signalering
Faalgegevens
- signaleringsfactor

- andere oorzaak falen signalering
p.m.
("Andere oorzaak" is hier een p.m. omdat in het kader van deze stuide geen
diepgaand onderzoek naar deze factor mogelijk is.)

5.5

WATEROVERLAST
(zie figuur 5)

5.5.1

Kwalitatief
Een ongeval kan ook ontstaan door wateroverlast, zie figuur 5.
De volgende drie situaties zijn te onderscheiden:
- wateroverlast tijdens normaal bedrijf (één pomp in bedrijf)
- wateroverlast tijdens calamiteitenbedrijf (twee pompen in bedrijf)
- wateroverlast door constructief falen (twee pompen in bedrijf).
De eerste twee situaties zijn vrijwel identiek. Het verschil is dat de elektrotechnische
installaties zich in twee verschillende uitgangssituaties bevinden, namelijk:
- normaal bedrijf, met als gevolg dat bij falen van het normaal bedrijf de drainagepompen geheel falen
- calamiteitenbedrijf, met als gevolg dat bij falen van het calamiteitenbedrijf de installatie terug valt op normaal bedrijf, hetgeen betekent dat nog één drainagepomp
werkt.
Bij deze wateroverlast is sprake van "watertoevoer langs weg", veroorzaakt door een
regenbui, die bij falende pompen niet meer door de buffers kan worden opgevangen
(schatting: eenmaal per jaar).
De "factor wateroverlast" bepaalt in beide gevallen, in welk deel van de situaties
watertoevoer met tegelijkertijd falende drainagepompen de potentie hebben een onge-
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lij I11I

-

calamiteiten- of normaal-energie
andere oorzaak.

niet beschikbaar

De pompen worden direct gevoed,
installatie.

zonder

tussenkomst

van de step-up/step-down-

Wateroverlast door constructieffalen
Deze gebeurtenis is het gevolg van:
- watertoevoer door scheuring
- factor lekkage.
Bij "watertoevoer door scheuring" is sprake van plotseling ontstane ernstige lekkage
van de constructie van de tunnel, waardoor water toetreedt. De "factor lekkage" wordt
meegenomen om het potentieel risico dat de wateroverlast ernstig is aan te geven.

5.5.2

Kwantitatief
Faalgegevens
-

aantal grote regenbuien
factor wateroverlast 50% pompopbrengst
factor wateroverlast geen pompen
watertoevoer door lekkage
factor lekkage

lij aar
0,05
1
l.lO'lo/jaar
0,8

(zie 5.5.1)

[0]
[0]
[0]

[0]

De faalkans van één pomp is 3,4.10'3 per vraag [1,2.3.1.3]. Uitgaande van een bedrijfsfrequentie van 50x per jaar levert dit een faalfrequentie van 50.3,4.10'3 =
1,7 .1O,I/jaar. De niet-beschikbaarheid
2 van 2 pompen is bij een reparatietijd van
1 week 9,2.10-4 en de kans op het gelijktijdig falen van twee pompen is 2,1.lO'7/jaar,
niet-beschikbaarheid 3,1.10.9•

5.6

INSTORTING
(zie figuur 6)

5.6.1

Kwalitatief
Instorting kan het gevolg zijn van een constructief probleem of een grote brand/explosie (zie KIVI 1991). Brand in combinatie met een energiestoring waardoor zowel de
blussing als de ventilatie falen, of met gelijktijdig "andere oorzaak ventilatie" en "andere oorzaak geen brandbestrijding", kan leiden tot een onvolledige verbranding in de
vuurhaard en een daaropvolgende explosie. Deze explosie kan leiden tot "instorting"
van de tunnel.
De "explosiefactor" geeft aan hoe groot de kans is dat deze situaties "instorting" veroorzaken.

Uitgangspunten
-

de brand heeft plaats in het midden van de tunnel
alle ventilatoren "stroomafwaarts" vallen door de hitte uit.
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Uitgangspunten
-

de brand heeft plaats in het midden van de tunnel
alle ventilatoren "stroomafwaarts" vallen door de hitte uit.

Voor de zuidbuis maakt het dan niet uit of de step-up/step-down uitvalt, daar de ventilatoren al uitvallen door de hitte. Te weinig ventilatie treedt hier op bij niet-beschikbaarheid van de calamiteitenenergie aan west-zijde.
Voor de noordbuis is de step-up/step-down wel bepalend.

5.6.2

lCvvantitllîef
Voor de data betreffende
tunnels" [5] gebruikt.

brand is de "risico-analyse

van de brandblusinstallatie

in

Van iedere 10 middelgrote branden wordt geschat dat 4 branden, zonder brandbestrijding, zullen uitgroeien tot een calamiteit/fataliteit. De frequentie van zulke branden is
derhalve 0,4.0,5/jaar = 0,2/jaar [5].

Faalgegevens
-

explosiefactor (fractie explosies leidend tot instorting) 0,2
brand (grote).
O,2/jaar
andere oorzaak geen brandbestrijding
7,7.10'6

[0]

[5]

[SJ

"Andere oorzaak geen ventilatie"(incl. besturing en dergelijke):
- faalsnelheid één ventilator
6.0. 1. lO,5/uur [1,4.2.1]
[id.]
- reparatietijd
3 dagen
hetgeen per ventilator een niet-beschikbaarheid geeft van 2.2.10'3.
Er wordt vanuit gegaan dat maximaal 3 ventilatoren mogen uitvallen om bij de meeste
brandsituaties voldoende bescherming te bieden. Voor een meer geavanceerde probabilistische behandeling van deze materie wordt verwezen naar [6].
De niet-beschikbaarheid van voldoende ventilatie is dus (2.2.1O,3l = 2,2.lO'll.

5.7

BRAND
(zie fig. 7)

5.7.1

Kwalitatief
In figuur 7 is een calamiteitenboom weergegeven voor het optreden van een brand in
een tunnel.
Een "brand" wordt pas als een calamiteit gezien na de tijd, die nodig is om de brand
zodanig in omvang te doen toenemen, dat een potentiële fataliteit ontstaat.
De factor die mede bepaalt of de "brand" uitgroeit tot een calamiteit is "geen brandbestrijding". Het falen van de brandbestrijding is weer het gevolg van "calamiteitenenergie niet beschikbaar" of "andere oorzaak" .
Bij het falen van de ventilatie kunnen de hete verbrandingsgassen slachtoffers eisen
onder het stilstaande verkeer "stroomopwaarts" van de ventilatierichting. dit zijn de
voertuigen achter het ongeval.
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5.7.2

Kwantitatief
De kwantitatieve analyse is gebaseerd op faal gegevens van de afzonderlijke
gestelde factoren die de brandblusinstallatie onbeschikbaar maken.
Hierbij wordt van het volgende uitgegaan:
- aantal middelgrote branden in de tunnel: 0,5 keer per jaar.

en samen-

Overige faalgegevens
'-

brand
andere oorzaak geen brandbestrijding
andere oorzaak geen ventilatie

O,S/jaar

[SJ

7,7.10-6

[5]

2,2.10-11

(zie 5.6.2)

Berekende totaalkans
Calamiteit door brand (grote)
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]'11111111

6

BESCHIKBAARHEIDSANALYSE

6.1

BESCHIKBAARHEID

6.1.1

Kwalitatief
De tunnel is via een dubbele (ringjaansluiting

6.1.2

ENERGIELEVERING

VAN HET OPENBARE NET

Kwantitatief
Voor zowel het middenspanningsnet
vens bekend [3].
MS-net:
HS-net:

aangesloten op het middenspanningsnet.

(MS) als het hoogspanningsnet

0,21 onderbrekingen/jaar;
jaar)
0,14 onderbrekingen/jaar;

gemiddelde

netuitvalduur

(HS) zijn faalgege-

19 minuten

(3,6.1O-s

gemiddelde netuitvalduur 4 minuten (7,6.10~ jaar)

Door de redundantie van de MS-aansluiting wordt het aantal netonderbrekingen
wel geheel bepaald door het HS-net en is dus 0, 14/jaar.

vrij-

De niet-beschikbaarheid van het MS-net is, door de redundantie:
UMS
2 À2JP
2.0,212.(3,6.1O-s
1,1.10-10
De niet-beschikbaarheid van het HS-net is
U}.tS
À.6
0,14.7,6.W6
1,1.10-6
De niet-beschikbaarheid van de netaansluiting is de som van beide
U = UMS + UHS =:: 1,1.10-6
en wordt dus vrijwel geheel bepaald door de beschikbaarheid van het HS-net.

=

=

r

=

=

=

=

De no-break-installatie valt buiten het gebied van deze studie. De faal gegevens en de
beschikbaarheid worden derhalve globaal bepaald. De resultaten geven derhalve een
ordegrootte aan en doen zeker geen recht aan de geavanceerde overnamevoorzieningen
in het systeem.

6.2

NO-BREAK-ENERGIE
(zie fig. 8.1 en 8.2)

6.2.1

Kwalitatief
Als de energievoorziening terugvalt op no-break-niveau, wordt alleen nog een selectie
van preferente gebruikers ingeschakeld. Onvoldoende elektrische energie in de nobreak-situatie, betekent dat ook de meest preferente installaties niet kunnen functioneren. Dit zal gevolgen hebben voor de veiligheid in de tunnel, die dan ook zo spoedig
mogelijk zal worden afgesloten.
De no-break is samengesteld uit 2 no-break-systemen, bestemd voor resp. de verlichting en de signalering/besturing.
Deze combinatie voedt de signalering/besturing
en 33 % van de verlichting. Als de
signalerings-no-break uitvalt, schakelt de signalering/besturing automatisch over op de
tweede no-break-set en wordt de verlichting afgeschakeld. De signalering/besturing
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kan dus door beide systemen worden gevoed, terwijl de verlichting
verlichting no-break wordt gevoed.
6.2.2

alleen door de

Kwantitatief
De kwantificatie van de factoren die leiden tot de situatie "no-break energie niet beschikbaar" is niet afhankelijk van een testfrequentie (wel van onderhoud). Dit komt
omdat "no-break energie niet beschikbaar" direct wordt geconstateerd.

Faalgegevens
De faaldata van de no-break worden bepaald door de no-break opgebouwd te beschouwen uit een "inverter" en "charger" en een "battery pack".
invetter
1.3. 10'5Ih [1, 3.2.2J
charger
1.4.lO,5/h [1, 3.2.4]
banery pack 1.5.lO,s/h [1, 3.2.5]
no-break
4.lO,slh = 3,5.IO'l/jaar

Berekende faalgegevens
Storingen worden direct gemeld; bij een reparatietijd van I kalenderdag
is de niet-beschikbaarheid van één no-break-unit:
U =
= 3,5.10'1.2,7.10'3 = 9,5.10'4

(2,7.10'3 jaar)

x.e

Voor de verlichting is de niet-beschikbaarheid het dubbele hiervan, omdat bij uitvallen
van de no-break voor de beveiliging de no-break voor de verlichting wordt omgeschakeld naar de beveiliging.
Uv•rl = 1,9.1(j3
Het aantal malen dat geen no-break voor de verlichting ter beschikking is, is
Àv.rl = 2.3,5.10'1 = 7,lO,l/jaar.
Voor de beveiliging e.d. is sprake van een redundant systeem.
De niet-beschikbaarheid is:
Ubev
'1.11.2.1]2
2.(3,5.10'1)".(2,7.10'3)"
1,8.10'6
Het aantal malen dat geen no-break voor de beveiliging ter beschikking is, is
~v
= 211.20 = 2.(3,5.10'1)2.2,7.10'3 = 6,5.1O-4/jaar

=

=

=

Het uit bedrijf zijn van de no-break-units
studie niet meebeschouwd.

wegens onderhoud is in het kader van deze

6.3

ENERGIEVOORZIENING
(zie fig. 9)

6.3.1

Kwalitatief
Het gevolg van de situatie "normaal-energie niet beschikbaar" is dat niet alle gebruikers voor normaal bedrijf hun functie kunnen vervullen. De installatie valt terug op
no-break-energieniveau.

4685 JOK.9303 rev. 20 april 1993

NORMAAL BEDRIJF

23.

De gebeurtenis "normaal-energie niet beschikbaar" is het gevolg van de volgende
gebeurtenis:
- Levering energie door net faalt, èn levering normaalenergie door noodstroom faalt.
Voor de installaties van de oostzijde van de tunnel, voorzover aangesloten op de stepup/step-down-installatie is de gebeurtenis tevens het gevolg van het falen van één stepup/step-down verbinding. Eén verbinding faalt als een van de transformatoren,
de
kabelverbinding of de schakeling faalt.
De gebeurtenis "levering energie door net faalt" is het gevolg van "net faalt" of
"transformator 1 faalt" en "transformator 2 faalt".
De gebeurtenis "net faalt" is behandeld in 6.1.
De situatie "levering normaal energie via noodstroom faalt" treedt op als "2 van de 3
generatoren falen", of als gevolg van een "common mode" falen.
6.3.2

JCwantitUief

Faalgegevens
-

netuitval
0,14/jaar
niet-beschikbaarheid openbaar net
1,1.10-6
transformator «
15 kV) faalt
6.1O-7/h = 5,3.1O-3/jaar
common mode falen generatoren
5.1O-4/jaar
hoogspanningskabel faalt
1,8.1O-2/jaar (l km lengte)
(dit faalcijfer is inclusief falen door graafwerk, hetgeen hier niet
andere bronnen zoals [2] geven echter geen lagere faalkans)
schakelaar faalt
1,1.1O-6/h = 9,6.1O-3/jaar

(zie 6.1.2)
(zie 6.1.2)
[2, tabel A.7]
[1]
[3, tabel 4.5]
van toepassing is;
[1,3.2.6.3]

Bij het bepalen van het falen van 2 van de 3 generatoren is rekening gehouden met
onderhoud volgens de formules van paragraaf 3.4.

Berekende faalgegevens

step-up/step-down (zie ook fig. 10.1)
Wanneer voor alle componenten een gelijke reparatietijd (inclusief levertijd) van 7
dagen (r",9.10-2 jaar) [0] wordt aangehouden, is de faalfrequentie van één step-updown-installatie (ieder bestaande uit 2 trafo's, 4 schakelaars, en 1 kabel)
À
EÀ
(2.5,3.10-3 + 4.9,6.10-3 + 1,8.10-2)
6,7.1O-2/jaar

=

=

=

De niet-beschikbaarheid
U
À 1"2
\ (612 + 22)

e =

=

van beide verbindingen is:
2
3 , 2 • 10-6

e =

2À2

Het aantal malen dat beide verbindingen gelijktijdig falen is
À
2(EÀy.'e
3,8.1O-4/jaar

=

=
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24.

6.4

ENERGIEVOORZIENING
(zie fig. 10)

6.4.1

Kwalitatief

CALAMITEITENBEDRIJF

De situatie "Calarniteitenenergie niet beschikbaar" is te beschouwen als een van de
volgende kritische situaties, of als gevolg van een falende step-up/step-down-installatie
(oostzijde van de tunnel).
Als kritische situaties zijn gedefinieerd:
Ten minste 1 generator faalt in combinatie met:
- het net faalt, of
- 2 transformatoren falen, of
- 2e generator en een transformator falen.

6.4.2

Kwantitatief
Zie 604.2.
Bij het falen van generatoren
les van paragraaf 3.4.

6.5

GENERA TOR FAALT
(zie fig. 11)

6.5.1

Kwalitatief

is rekening gehouden met onderhoud volgens de formu-

Een storing van een generator heeft meerdere mogelijke oorzaken. Deze oorzaken zijn
in figuur 11 ondergebracht in 6 groepen die hierna worden behandeld. Als er in één
van deze groepen een storing optreedt, faalt de generator.

6.5.1.1

Brandstoftoevoer faalt (zie fig. 13,12)
De factor "brandstoftoevoer faalt" kan het gevolg zijn van de volgende oorzaken:
- slechte kwaliteit van de brandstof
- lege hoofd tanks
- defecte pompen
- lekke leidingen
- falende afsluiter
- lege dagtanks.
Slechte brandstof-kwaliteit speelt hier geen rol van betekenis, daar de brandstof niet
kan verouderen door het voldoende frequente gebruik van de NSA's.

6.5.1.2

Functioneel falen (zie fig. 14)
Het "functioneel falen" heeft een onderverdeling
technisch falen.
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in constructief, operationeel

en regel-

25.

IIIII ~11~1

6.5.1.3

Start NSA faalt (zie fig. 15)
De factor "start faalt" is o.a.
startinrichting .

6.5.1.4

afhankelijk van de staat van de startbatterijen

NSA-koeling faalt (zie fig. 16)
"NSA-koeling faalt" betekent dat de dieselmotorkoeling
naar behoren functioneert.

6.5.1.5

in storing is gevallen of niet

Schakeling faalt (zie fig. 17)
De "schakeling" en/of "synchronisatie

6.5.1.6

en de

faalt" vormen een foutenbron.

Besturing/beveiliging faalt (zie fig. 18)
De factor "Besturing/beveiliging faalt" heeft als oorzaken een defecte PLC 14.1, 14.2
of 14.3, ofmeetorganen (sensoren bijvoorbeeld).

6.5.2

Kwantitatief

6.5.2.1

Brandstoftoevoer faalt (figuur 12)
Bij het brandstofprobleem wordt uitgegaan van volle dagtanks en
kend:
1.1O.4/jaar [a}
- systeemfouten
6.1O"Ó/jaar [8, tabel IX
- ernstige tanklekkage
l.1O,9/h per meter
- lekke leiding
dit is voor de leiding van:
. dagtanks naar diesel (ca. 5 m)
4,4.1O·5/jaar [8, tabel IX
. hoofdtank naar dagtank (50 m)
4,4.lO'4/jaar [8, tabel IX
- weigerende afsluiter
5.1O·5/jaar [1,2.2.6.1]
- falende pomp, olie
5.lO,2/jaar
[8, tabel IX
Voor de gehele installatie wordt uitgegaan van een reparatietijd
jaar).

is als volgt doorgere-

1]

1]
1]
1]

e=

1 week (1,9.10'2

Berekende faalgegevens
-

geen van beide hoofdtanks beschikbaar
U
2À2(p. 2(6.10'~2.(l,9.lO'2f
2,7.10'14
- 2 brandstofpompen niet beschikbaar
U
2}..,ze2
2(5.lO'2)2.(1,9.lO'~2
1,8.10'6
- zuigleiding niet beschikbaar U
M
4,4.1~.1,9.lO'2
8,4.10'6
- afsluiter niet beschikbaar U
M
5.10'5.1,9.10'2
9,6.10'7
- door systeemfouten niet beschikbaar U
XT
1.1~.1,9.1O·2
1,9.10'6
Berekende totale niet-beschikbaarheid brandstoftoevoer 1,3.10'5

=

=

=

=

=

=

Brandstofprobleem
-

(figuur 13)
dagtank niet beschikbaar
lekke leidingen
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=

=

=

=

=

u=
U

=

=

M
M

=

=

=

= 6.10'6.1,9.10'2 =
= 5.10'5.1,9.10'2 =

1,2.10'7
8,4.10'7

26.

berekende faalgegevens
- brandstoftoevoer niet beschikbaar
6.5.2.2

6.5.2.3

6.5.2.4

6.5.2.5

Functioneel falen (figuur 14)
- constructief falen
- operationeel falen
- regeltechnisch falen
Berekende totaalkans:
functioneel falen

1,4.10-5

u=
U
U

=
=

M
M
M

=
=
=

4,5.10-3.1,9.10-1 = 7,8.10-5 [1,3.1.2.1]
2,2.10-3.1,9.10-2 = 4.1.10-5 [1,3.1.3]
1,9.10'3.1.,9.10-1 = 3,6.10-5 [1,3.1.3.1]

1,5.10-4

Start NSA faalt (figuur 15)
(Formules als 6.5.2.2. en 6.5.2.1)
- start batterijen falen
U = 1,7.10-41)
- startinrichting faalt
U = 3,4.10-4 I)
Berekende faalgegevens.
start NSA faalt
5,1.10-4
NSA koeling faalt (figuur 16)
NSA koeling faalt
(warmtewisselaar compleet)
Schakeling faalt (figuur 17)
- schakelmechanisme faalt
- synchronisatie faalt
Berekende totaalkans
schakeling faalt

[8,5.0]
[2,A.7/pag. 4-7]

U

=

4,8.10-3 I)

[1,2.4.4.1]

U
U

=
=

1,8.10-31)
1,0.10-31)

[1,3.2.6.3]
[1,1.2.2.2]

2,8.10-3

6.5.2.6

Besturing en/of beveiliging faalt (figuur 18)
- sensoren falen
U = 2,0.10-3 I)
- PLC faalt
U = 5,1.W·31)
Berekende totaalkans:
Besturing enlof beveiliging faalt 7,1.10-3

6.4.2.7

Generator faalt
De totale kans op het technisch falen (niet-beschikbaarheid) van één generator wordt
bepaald door het optellen van de zes in 6.5.2.1 t.e.m, 6.5.2.6 berekende faalkansen en
bedraagt 1,5.10-2•

6.5.2.8

Onderhoud
Volgens informatie van Dynaf moet worden gerekend op 3 onderhoudsbeurten per
jaar; slechts gedurende één van de beurten is het aggregaat langdurig niet beschikbaar
(3 à 8 uur; gerekend wordt met 8 uur). Voor de Tunnel onder de Noord geldt dus
'To =

8_h_

8760h
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"'"10-3 jaar

en T

=

[1,1.2.2.1.2]
[1,4.5.2]

1 jaar.

27.

mi.:

I
I

N.B.

De onderhondsduur is duidelijk korter dan de in deze studie aangehouden reparatietijd,
omdat bij gepland onderhoud goede voorbereiding en aanwezigheid van de nodige
componenten mogelijk zijn.
1) uitgaande van reparatietijd

e=

1,9.10'2 jaar .

.\..

1I
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28.

Bl1illl ril

7

VARIANTENANALYSE
Voor deze risico-analyse is uitgegaan van de configuratie
Noord (3 generatoren, 2 step-up/step-down-systemen).

van de tunnel onder de

Ter bepaling van het kritische pad en voor een indicatie van het benodigde aantal
generatoren, is ook een aantal varianten doorgerekend. De resultaten van deze variantberekeningen zijn te vinden in tabel 7.1.

Uitleg berekende varianten
De niet-beschikbaarheid van de energie-voorziening is apart bepaald voor de west- en
de oostzijde van de tunnel, aangezien bij de oostzijde de step-up-step-down sterk van
invloed is.
Afhankelijk van de betrokken installatie is deze oostzijde voor een aantal calamiteiten

hoofdbepal end ..
Hierbij zijn twee varianten doorgerekend,
Noordtunnel) en een met 2 generatoren.

namelijk die met 3 generatoren

(conform de

De situaties met 2 generatoren zijn geanalyseerd op basis van dezelfde gevraagde
vermogens als in de situatie met 3 generatoren.
De 2 generatoren leveren dan elk 570 kVA. Gezien de discrete energievraag en distributie waar we vanuit gaan (zie tabel 2.1) dient men voorzichtig te zijn puur op basis
van deze studie een keuze te maken voor één van de configuraties (2 of 3 generatoren).

tunnelhelft

JI
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energievoorziening

niet-beschikbaarheid

fataliteiten/jaar

calamiteitenenergieniveau

normaalenergieniveau

t.g. v. falen van de
elektrische installatie
en andere oorzaken
3,9.10"5

oost
met
step-up

3 generatoren à 350 kVA

9,3.10"6

3,2.10"6

west
zonder
step-up

3 generatoren à 350 kVA

6,2.10"6

3,9.10"9

oost
met
step-up

2 generatoren à 570 kVA

5,3.10"6

3,2.10-6

west
zonder
step-up

2 generatoren à 570 kVA

2,2.10"6

2,3.10"9

rev. 20 april 1993

2,9.10"5

!

29.

Horizontaal uitgezet vindt men in de tabel achtereenvolgens de niet-beschikbaarheid
van het calamiteiten- en normaal energieniveau.
Onder het hoofd fataliteiten/jaar is berekend het aantal fataliteiten ten gevolge van het
totale elektrische systeem en ten gevolge van de in hoofdstuk 5 beschouwd verwante
invloeden.
In het kader van deze studie is geen diepgaand variamenonderzoek verricht. Bij de
vergelijking van de varianten is een aantal factoren daarom niet beschouwd. Dit geldt
met name voor de effecten van de frequentere deelbelasring. die optreedt bij de keuze
voor 2 generatoren à 50% of één generator à 100% op de vervuiling en bedrijfszekerheid van de generatoren.
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30.

8

CONCLUSIES
Het totale aantal fataliteiten in de tunnel als gevolg van de in deze studie beschouwde
factoren is 3,9 . 1O-5Ijaar, hetgeen ligt in de ordegrootte van de gestelde norm.
In hoofdstuk 5 is een aantal gebeurtenissen gedefinieerd die kunnen leiden tot een
calamiteit respectievelijk een fataliteit.
- De gebeurtenissen die leiden tot een ongeval bepalen in belangrijke mate het aantal
cal amiteiten/fatal iteiten.
- Het falen van de voorlichting, ten gevolge van andere oorzaken, is vervolgens de
belangrijkste oorzaak die leidt tot een ongeval.
~7

Een globale gevoeligheidsanalyse toont echter aan dat het corrigeren van het falen ten
gevolge van andere oorzaken slechts in geringe mate van invloed is op de topgebeurtenissen en het aantal calamiteiten respectievelijk fataliteiten.
Om de invloed van de energievoorziening op dit aantal fataliteiten te bepalen, is een
variantberekening uitgevoerd waarbij de niet-beschikbaarheden van alle vormen van
energievoorziening op 0 gesteld worden. Het verschil met de eerste is ca. 5 à 10%,
zodat mag worden gesteld dat falen van de energievoorziening
slechts beperkt
bijdraagt tot de fataliteiten.
Een beknopte sterkte-zwakte-analyse geeft de volgende conclusies:
- Bij de levering van normaal-energie is de step-up-step-down-verbinding
wel de
bepalende schakel, gezien de hoge redundantie van het voedende systeem voor deze
bedrijfssituatie
Bij de levering van calamiteitenenergie
is de step-up-step-down-verbinding
een
zwakke schakel, echter van dezelfde grootte-orde als de overige factoren
De faalkans van individuele generatoren is opgebouwd uit faalkansen van diverse
onderdelen, die qua ordegrootte niet sterk verschillen; het zal moeilijk zijn om de
betrouwbaarheid van de generatoren sterk te verhogen
De dubbele aansluiting op het middenspanningsnet heeft slechts beperkte voordelen,
daar het hoogspanningsnet van het energieleverend bedrijf sterk bepalend is.
Een optimalisatie van de energievoorziening
ging van de installatie die de betrouwbaarheid
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zou kunnen leiden tot een vereenvoudinauwelijks beïnvloedt.

31.

BULAGE 1
DEFINITIES RISICo-ANAL YSE
Andere oorzaken
Een foutenboom die op vele plaatsen in de analyse terug komt is "andere oorzaak".
Met "andere oorzaak" wordt meestal bedoeld een cornmon mode, een schakel, een
distributie of een besturing falen.
Basisgebeurtenis

Bij de constructie van een foutenboom wordt voor iedere component bepaald hoe de
component kan falen. Deze manieren van falen zijn de basisgebeurtenissen van een
fouten boom .
Beschikbaarheid (A)
Beschikbaarheid C' Availability") is de kans om op een willekeurig moment in de tijd
een systeem in werkzame of parate toestand aan te treffen.
Besturings/beveiligiugssysteem
Het geheel van logische en analoge functies, bedrading en aangesloten instrumenten
VOor het besturen van beveiligen van een installatie of een proces.
Betrouwbaarheid R(t)
Onder betrouwbaarheid R(t) wordt verstaan de kans dat een systeem of component
onder gespecificeerde orngevings- en gebruiksomstandigheàen zijn functie gedurende
een bepaalde tijd zonder falen blijft vervullen. De betrouwbaarheid wordt ook wel
overlevingskans genoemd.
Calamiteit

Onder calamiteit wordt verstaan een ramp of ongeval.
Common mode

Gebeurtenissen die leiden tot het falen van meerdere identieke componenten.
Component

Een component is een onderdeel van een systeem.
EN-functie

Een EN-functie in een foutenboom verlangt het optreden van alle invoergebeurtenissen
om de uitvoergebeurtenis te doen plaatsvinden.
Faalfrequentie

lil

À(t)

De faal frequentie X(t) op tijdstip t is gelijk aan de kans per tijdseenheid dat een component, die tot dat tijdstip zonder falen heeft gefunctioneerd, in het daaropvolgende
tijdsinterval zal falen. De faalfrequentie wordt ook wel faaltempo of faalsnelheid
genoemd.
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33.

Faalkans
De faalkans is de kans, dat een systeem of component onder gespecificeerde gebruiksen omgevingsornstandigheden binnen een bepaalde tijdsperiode faalt. De faalkans is
gelijk aan de niet-betrouwbaarheid.
Faalkans per aanspraak

Faalkans per aanspraak is de kans dat een systeem of component niet correct handelt,
wanneer er een aanspraak op wordt gedaan.
Fail-safe
Een beveiliging is fail-safe - bij gedefinieerde storingen in apparatuur of voorzieningen
(zoals vormen van hulpenergie) - indien bij een optreden van de storing de procesvoering veilig wordt gesteld.
Falen
Het falen van een component of een systeem is het verlies van het vermogen om een
functie uit te oefenen.
Fataliteit
Onder fataliteit wordt verstaan een calamiteit waarbij een of meer dodelijke slachtoffers vall en.
Fataliteitenboom
Een fataliteiten boom is een fouten boom waarvan de topgebeurtenis het optreden van
een fataliteit is.
Foutenboom
Een foutenboom is een schematische weergave van combinaties van oorzaken, die,
uiteindelijk, tot een bepaalde ongewenste gebeurtenis (topgebeurtenis) aanleiding kunnen geven (zie ook hoofdstuk 3.1).
Functiecoëfficiënt
Een functiecoëfficiënt wordt gebruikt om de invloed van de niet-beschikbaarheid van
een component op de totale installatie niet-beschikbaarheid in de juiste mate te doen
laten meetellen. De coëfficiêntswaarde is afhankelijk van de installatiefunctie die onbeschikbaar is geworden door het falende component.
Kans

De kans P(A) op een gebeurtenis A is
P(A)

=

!:
N

waarbij n het aantal malen is dat A optreedt en N het totale aantal elementen in de
beschouwde populatie.
Theoretisch wordt hierbij gedacht aan de limiet voor N - co (n is een functie van N).
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34.

Niet-zelfmeldend defect
Een niet-zelfmeldend defect is een defect in een systeem dat zich slechts bij testen of
aanspreken manifesteert door functieverl ies.
Of-functie
De OF-functie in een foutenboom verlangt het optreden van minimaal
invoergebeurtenissen om de uitvoergebeurtenis te doen plaatsvinden.

één van de

Niet-beschikbaarheid
Niet-beschikbaarheid is de kans om op een willekeurig moment in de tijd een systeem
in niet werkzame of niet-parate toestand aan te treffen (of niet-beschikbaarheid).
Risico
Onder risico wordt verstaan de kans gekoppeld aan de grootte van de gevolgen van
alle ongewenste gebeurtenissen die in een beschouwde situatie kunnen 'optreden.
Topgebeurtenis
De topgebeurtenis
geanal yseerd.
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is de beschouwde

gebeurtenis

waarvan het risico van optreden is

35.
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