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• Presentatie 
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Highlights Artikel: 

Doel PST 

• Verhogen betrouwbaarheid 

• PFDavg moet omlaag 

 

Uitdaging: DCF, Diagnostic Coverage Factor kan niet bepaald 

worden;  

– kennis nodig van de klep fail-to-safe en fail-to-danger  

– kennis nodig over welke faalmodi detecteerbaar zijn  

– DCF hangt af van door eindgebruiker geselecteerde parameters 
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Highlights Artikel: 

• PST-oplossingen zijn niet in staat om een robuust 
faalalarm te genereren 
– instelling aan eindgebruikers overgelaten  

– fabrikantinstructies ontbreken of ontoereikend 

– verkeerde instelling kan zowel  
• overlast als  

• schijnveiligheid creëren. 

• Bestaande PST-oplossingen zijn    
 onnodig complex  
– Simpele oplossingen een absolute “must” (KISS) 

– PST-systemen niet volwassen 

– terminologie is onduidelijk en niet consistent  

– te veel parameters die 
• niet essentieel zijn voor de PST- functie 

• PST-interface onoverzichtelijk maken. 
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Highlights Artikel: 

• Geen “spurious trip” frequentiewaardes bekend  

– essentieel voor operationele acceptatie 

–  vertrouwen in deze  oplossing  

• Een magneetventiel is de standaardmethodiek om de klep te 

schakelen van haar operationele naar haar veilige positie.  

– Integratie van deze functie in het PST-device, gaat ten koste 

van de betrouwbaarheid 
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Highlights Artikel: 

• Interpretatie van diagnostische gegevens vereist zeer 

specialistische kennis die bij eindgebruiker vaak niet aanwezig is 

• De huidige PST-systemen worden vanaf eerste dag geacht volledig 

operationeel en ingeregeld te zijn;  

 Too narrow setting -> nuisance alarms  

-> $$ loss & decrease confidence level 

 Too wide setting  

-> taking inappropriate safety credits  Schijnveiligheid 
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Highlights Artikel: 

• Effect op de plantoperatie wordt onderschat.  

– PST faalalarm  

– Plantoperator moet juiste actie ondernemen volgens 

operatorprotocol.  

– Het komt echter vaak voor dat de operator deze PST-

systemen niet uit bedrijf kan nemen 

• Nieuwe faalmechanismen 
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Highlights Artikel: 

• Als DC zou worden geclaimd, dan moet deze gelijk met de 

beveiliging worden getest. 
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Conclusie 

• Gebruik PST voor reductie van de PFDavg alleen in die 

situaties waar geen andere oplossingen voorhanden zijn 

– Zodoende testinterval verlengen. 

– Niet om hardware te reduceren. 
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