
Inzet van ventielen in  
Safety Instrument Systems (SIS) 



SIL & SIS 

Beschikbaar wanneer: 

 

 SIL-niveau van een proces bepaalt of een SIS vereist is 
 

 alle onderdelen van dit veiligheidssysteem geschikt en gecertificeerd zijn voor dit SIL-niveau 
 

 de betrouwbaarheid van de safety loop wordt uitgedrukt in de PFD-factor  
“Probability of Failure on Demand” 

SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 „no safety“ 

Risk-reduction 

Probability of failure 



 Safety Instrumented System werkt onafhankelijk van de procesbesturing 
 

 Doel van het SIS: proces afschakelen naar een veilige toestand 

Operator Intervention 

Safety Instrumented System 

Basic Process Control System 

Veiligheidssystemen in de procesindustrie  



Veiligheidssysteem kenmerken SIS 

 Onafhankelijk van DCS 
 
 Volledige keten  
     Sensor, Besturing en Corrigerend orgaan 
 
 Passief tijdens normaal bedrijf 
 
 Geen invloed van de operators 

 



 Afsluiters snel in veilige positie 
 

 Door SIS aangestuurd 
 

 Periodieke plantstop, ESD valves testen 
 

 Nadelen: 

 Test onder fictieve omstandigheden (geen procesdruk, temp.) 

 Plant moet down 

 Bij disfunctioneren ESD, tijdnood voor reparatie/ vervanging 

 Geen tussentijdse  dataopbouw 

 

ESD – Emergency Shut Down 



 Speciaal ontwikkeld voor afsluiters 
 

 Voorkomt dat een afsluiter klemt 
 

 Instelbare procesverstoring  
(bijvoorbeeld verstoring van 15%) 
 

 Handmatig of geautomatiseerd  
 

Partial Stroke Test 



Partial Stroke Test 

 Start test 

 Tijdschema in device, of 

 Tijdschema in control room 

 Of handmatig 
 

 Sprong verstoring of geleidelijk 

 Aan te passen om doorschieten te voorkomen 

 Diagnose voor toenemende wrijving 

 

 Doelstelling 

 Minder frequente plant stilstand voor SIS-testing 

 Minder plant stilstand 

 Kostenbesparing 



1 2 

3 
1. Verstoring zonder frictie 

 

2. Verstoring met frictie  

 Slip stick 
 

3. Verstoring met losbreekmoment  

 Overshoot 

Partial stroke test 



 Geen noodzaak plant stil te leggen 
  
 Detectie van verborgen fouten 
   
 Concrete testgegevens 
 
 Bewijsvoering / registratie / tussentijdse data opbouw 
 
 Steeds  dezelfde testwijze 

 
 Testen tijdens bedrijf (échte omstandigheden) 

 
 Disfunctioneren ESD kondigt zich aan: tijd voor herstel 
 

 

Voordelen Partial stroke test 



Instrumenten voor PST 
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SAMSON GROUP 

 

  

  

  

  

  

  

 

Bedankt voor uw aandacht 


