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De lifecycle van een veiligheidskring:
van risico-analyse tot onderhoud
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Even voorstellen | Agidens

• Actief in Oil & Gas, Food & Beverage, (Fijn)chemie, Life Sciences 
en Infrastructure

• Divisie O&G vooral focus op 
• Tankterminals
• (Petro)chemie

• Disciplines
• Technical consulting (FS, ATEX, Hazop)
• Process engineering
• Hardware engineering
• Software engineering
• Site-activiteiten

• +/-15 Tuv-certified engineers



• Operational Manager Oil & Gas
• Al 23 jaar bij Agidens
• +/-15 jaar ervaring met Functional Safety

Even voorstellen | Bald Peeters



Doel van de presentatie

Toelichten van de opeenvolgende stappen 
in de lifecycle van de veiligheidsfunctie.



Definities

• IEC 61511 is een technische standaard, 
specifiek voor de procesindustrie, die  
specificatie, ontwerp, installatie, operatie 
en onderhoud van instrumentele 
veiligheidssystemen beschrijft. Deze 
standaard valt over de overkoepelende 
IEC61508-standaard en is gericht op de 
gebruikers van veiligheidssystemen.



Definities
• SIF (Safety Instrumented Function) is een ‘automatische’ functie die een 

proces naar een veilige toestand brengt bij optreden van een oorzaak. 
Een SIF bestaat steeds uit een ‘sensor’, een ‘logic solver’ en een ‘final
element’.

• SIL (Safety Integrity Level) is een kwantitatieve waarde die het niveau van 
performantie van de veiligheidsfunctie bepaalt.

• SRS (Safety Requirement Specification) beschrijft de SIF in detail.
Dit is het referentiedocument voor alle stakeholders die met de 
veiligheidsfuncties te maken hebben.



Definities

• SAT-protocol is het testprotocol dat gebruikt wordt bij een eerste 
inbedrijfname van een SIF.

• Prooftest-protocol is het testprotocol dat gebruikt wordt tijdens de 
periodieke testen van een SIF.



Aan de slag | Uitwerken van veiligheidskring in de verschillende stappen

IEC61511 Life cycle



Stap 1 | Data-analyse
• Analyse uitgevoerde risicoanalyse (Hazop/LOPA)

• Overzicht maken SIF's met correcte tag-nummers
• Voting sensoren en final elements

• Nakijken procedures van klant
• SIF-identificatie
• Scheidinglagen
• Bypass-filosofie

• Standaardlijst toegepaste veiligheidsinstrumenten van klant
• Proof of concept berekening (SIL-calculatie)

• Architectural constraints (voting)!

• Reset-filosofie
• Alarmfilosofie



Stap 2 | Opmaak SRS

• Referentie naar
• IEC61511
• P&ID's
• Klantprocedures
• Process data (Process safety time)
• Risico-analyse (Hazop/LOPA)
• …



Stap 2 | Opmaak SRS
• Beschrijving en werking SIF

• Beschrijving in- & outputs en toegepaste voting

• Beschrijven bijkomende risico’s

• Beschrijving scenario's uit Hazop/LOPA

• Proof test 
(interval, duur, coverage, documentatie, ..)

• Response time 
(Process safety time & allowed response time)

• SIL-niveau & Operating Mode

• Ranges & Trippoints

• Trip mode

• Reset

• Failure mode

• Opstart

• Interfacing

• Bypass procedure

• Repair time

• Specifieke requirements voor hardware

• Specifieke requirements voor software applicatie

• Cyber security

Verificatie van de SRS door onafhankelijke FS engineer



Stap 2 | Opmaak SRS



Stap 3 | SRS approval

• Formele goedkeuring SRS door stakeholders
• Bij wijzigingen na goedkeuring steeds impact op de hele flow



Stap 4A | Hardware design

• E&I Hardware concept met SRS ALTIJD als referentiedocument
• E&I Detailed design (bedradingstekeningen, datasheets, …)
• Aankoop instrumenten & componenten voor de SIF's
• Controle door FS engineer van Safety Manuals & SIL-

certificaten/data t.o.v. SRS
• Verificatie door FS engineer van design t.o.v. SRS



Stap 4B | Software design
• Functioneel ontwerp met SRS steeds als referentiedocument
• Software specificaties/bibliotheek van klant (of fabrikant S-PLC)
• Ontwikkeling software conform Safety manual van S-PLC
• Visualisatie (SCADA / HMI)
• Alarmmanagement / prioriteiten
• Bypass filosofie
• Reset filosofie
• Interne testen (test evidence!)
• Verificatie door FS engineer van design t.o.v. SRS



Stap 5 | Safety Manual

Opstellen van Safety manual voor gehele installatie
• Beschrijft

• Hoe de installatie veilig gebruikt moet worden;
• Hoe aanpassingen moeten gebeuren;
• Hoe er getest moeten worden

• Moet bij elke aanpassing/uitbreiding een update krijgen
• Omvat alle disciplines & stakeholders



Stap 6 | FAT (Factory Acceptance Test)
• FAT procedure & protocollen voor FS hard- & software

• Hardware (panelen)
• Software (S-PLC, SCADA)
• Integratie testen

• Rekening houden met
• Safety manuals
• Nieuw of aanpassing op site
• Zijn alle componenten beschikbaar voor de hardware FAT
• Is er een testsysteem beschikbaar voor de software FAT

• Logging afname testen en open issues
• Bijkomende FAT-run voor verificatie open issues



Stap 6 | FAT (Factory Acceptance Test)

Voorbeeld: FATPLAN /testprotocol veiligheidsfunctie



Stap 7 | Installatie, Indienststelling, Validatie

• SAT procedure & protocollen voor FS hard- & software
• Hardware

• Inspecties
• Statische testen 
• Onder spanning brengen van panelen/kringen
• Integratietesten (netwerkverbindingen, derden, overige systemen
• I/O-testen

• Functionele test veiligheidsfunctie (eerste inbedrijfname) met witnessing door klant
• Test met alle equipment in dienst (ook derden/ communicatie/…)

• Alle test documenten te ondertekenen door alle betrokken partijen
• Logging open issues met prioriteit



Stap 7 | Installatie, Indienststelling, Validatie
SIL-berekening (validatie)

• Via professionele software (bv. exSILentia)
• Informatie nodig om SIL-berekening op te stellen

• Safety certificaten/betrouwbaarheidscijfers gebruikte componenten
• OF ervaringscijfers klant (route 2H - architectural constraints)
• OF generieke cijfers 

• Test frequenties
• Proof test coverage
• Mission time
• MTTR  
• …



Stap 7 | Installatie, Indienststelling, Validatie

Voorbeeld: Hook-up/ individuele equipment test



Stap 7 | Installatie, Indienststelling, Validatie
Voorbeeld: Prooftest document /SIL-berekening



Stap 8 | Uitbating & onderhoud
• Beheer as-built documents
• Beheer proof testen

• Plannen
• Uitvoeren (proof test protocols)
• Archiveren

• Vervangen componenten door identieke component (defect)
• IO-test van vervangen component
• Controle versies/firmware

• Bij verschil: zie stap 9 (Wijziging)



Stap 8 | Uitbating & onderhoud
Voorbeeld: Proof test document/ equipment testdocument



Stap 9 | Wijziging

• MOC uitvoeren (risico-analyse vereist of niet)
• Goedkeuring en verificatie alvorens de wijziging uit te voeren (Audit)
• Elke wijziging te beschouwen als project (stap 1 t.e.m. stap 8), met 

aandacht voor versiebeheer
• MOC bepaalt welke stappen van toepassing zijn voor de wijziging
• Toelating voor aanpassing aan SIS in bestaande installatie (specifieke 

procedure/vergunning voor wijziging aan SIS)



Stap 9 | Wijziging

Voorbeeld: document versiebeheer/ P&Id



Stap 9 | Wijziging
Voorbeeld: document voor aanpassing / documentwijzigingen oud-
nieuw S-PLC programma



Stap 10 | Einde uitbating uitrusting

Deze stap kan gezien worden als een wijziging met enkele extra 
aandachtspunten

• Verwijzingen naar obsolete documenten
• Gemeenschappelijk gebruikte software (deel)programma’s
• VOID-aanduidingen indien documenten niet worden verwijderd



Stap 10 | Einde uitbating uitrusting

Voorbeeld: VOID-aanduiding SRS



Vragen?

Bald Peeters
Operational Manager

bald.peeters@agidens.com
+32 3 800 77 16

Agidens Process Automation
www.agidens.com
info@agidens.com
+32 3 641 17 70

mailto:bald.peeters@agidens.com
http://www.agidens.com/
mailto:sam.Vlaar@agidens.com
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