Onderhoud van kapitaalgoederen al op
tafel in de technische ontwerpfase

Een verbindend
onderhoud
met Leo van Dongen
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De term ‘onderhoud’ beschrijft het totaal aan activiteiten

om het onderhoudsschema uit te voeren.
Denk aan de inzetbaarheid van mensen,

dat ondernomen moet worden om een kapitaalgoed,

niet alleen in fte’s, maar ook in kennis, en

bijvoorbeeld een industriële installatie, in een aanvaardbare

aan beschikbaarheid van onderdelen en

conditie te handhaven of terug te brengen. Wat aanvaardbaar

gereedschappen.”, zegt Leo. “Dit kun je allemaal meenemen in de ontwerpfase van je

is wordt bepaald door randvoorwaarden en omstandigheden

installatie.”

waaraan het productieproces en het eindproduct moeten

Design for Maintenance
De instandhouding van de installatie beperkt

voldoen. In de afgelopen decennia is, onder invloed van het

zich dus niet tot de operationele, uitvoerende

aanscherpen van randvoorwaarden en optimaliseren van

taken. Het is de combinatie van technische,
administratieve en managementtaken die

omstandigheden, het accent van beheer en onderhoud in

leiden tot de beste prestaties van een in-

de industrie duidelijk verschoven.

stallatie. Opereren op het snijvlak van de
techniek en het proces, dat is Design for
Maintenance. Regelmatige afstemming, toet“In de jaren ‘50 ging men uit van het fix-at-fail

sing en evaluatie moet vanaf het ontwerp van

principe”, vertelt Leo van Dongen, hoogleraar

het kapitaalgoed plaatsvinden. Door het beste

Maintenance Engineering aan de Technische

uit twee werelden, namelijk technische kennis

Universiteit Twente en directeur Techniek

en ervaring, samen te brengen in de concept-

bij NedTrain. “Puur correctief, wat zowel

en ontwikkelfase realiseer je een installatie

de kwaliteit van het productieproces als

met betere prestaties.

de levensduur van de installatie niet ten
goede kwam. Rond de jaren ’80 vond een

“Vóór de jaren ’90 bedachten ingenieurs

verschuiving

preventief

wat goed was voor de klant en werden

voorspelbare

uitgebreide technische bestekken geschreven.

degradatie. Een verhoogde betrouwbaarheid

Men communiceerde met een hoofdaan-

van de installatie en het productieproces

nemer én zijn 25 onderaannemers. Soms

waren vaak een bijkomend voordeel, maar

leek het er op dat er in het ontwerpproces

de termijnberekeningen dienden in eerste

technische innovatie plaatsvond omwille

instantie een kostenbesparingsbeleid.”

van de innovatie. ‘Technisch hobbyisme’ in

onderhoud

plaats
op

basis

richting
van
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de ogen van de marketeer en het hogere
Begin deze eeuw deden Reliability Centered

management, waarvan men meende dat het

Maintenance (RCM) en Failure Mode Effect

het eindproduct niet ten goede kwam en

and Criticality Analysis (FMECA) hun intrede.

een onnodige kostenpost zou zijn. Dit heeft

Gesterkt door innovaties kunnen met deze

ertoe geleid dat we in de jaren ’90 techniek

technieken analyses gemaakt worden van

op afstand van de organisatie hebben

het gedrag van installaties. Inzicht in de

geplaatst, in de veronderstelling dat de

oorzaak van storingen biedt gefundeerde

leverancier aan de hand van specificaties

parameters om beslissingen te nemen die de

en een goed contract technische systemen

prestaties van de installatie zullen verbeteren.

kan

“RCM en FMECA creëren de mogelijkheid

bedrijfsprocessen. Vervolgens werd echter

om onderhoudsconcepten te ontwikkelen,

duidelijk, dat basistechnologie weliswaar bij

waarin

onderhoud,

de leverancier ligt, maar dat de inpasbaarheid

zoals preventief, cyclisch, etc., in schema’s

daarvan binnen zowel proces- als product-

wordt vastgelegd. Hierbij worden dan ook

ontwikkeling de verantwoordelijkheid is van

randvoorwaarden beschreven die nodig zijn

de opdrachtgever zelf.”
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De innovatieketen

spoorstaven zakken. Uiteindelijk is de positie
van de compressor dusdanig aangepast, dat

wezenlijk deel uit van de begroting van de

Hierin werken de faculteiten Construerende

hij met een heftafel in het putspoor vervangen

Nederlandse industrie en beïnvloeden hiermee

Technische Wetenschapen en Management

kan worden. Ook is er speciaal gereedschap

de economische omstandigheden binnen

& Bestuur samen en wordt het belang van de

ontwikkeld om de tractiemotoren eenvoudig

de sector. Door hier tijdens de technische

integrale aanpak van onderhoud gedurende

aan de onderzijde van de trein te kunnen

ontwerpfase al rekening mee te houden,

de levenscyclus van een installatie inzichtelijk.”

verwisselen. Partijen in de innovatieketen

kunnen grote besparingen op en een langere

moeten dus elkaars taal spreken. De afstem-

levensduur van de installatie bereikt worden.

Ook in het HBO wordt steeds meer aandacht
geschonken aan onderhoud, bijvoorbeeld

ming op het snijvlak van techniek en proces
kun je niet op voorhand in gedetailleerde

De totale waarde van kapitaalgoederen

aan de Hogeschool Utrecht en de Avans

bestekken en contracten vastleggen.”
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euro. 150.000 mensen zijn hier mee bezig en
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Onderhoud speelt tijdens de hele levenscyclus

onderhoud. De komende jaren gaan ongeveer

met NedTrain, waarin leerling monteurs

van een installatie een cruciale rol. Vanaf het

twintigduizend professionals met pensioen

gedurende twee jaar in een werk-leertraject

eerste idee, bij de investering, het ontwerp,
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klaargestoomd worden voor een baan in het
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immers zowel de investeringskosten als de

ingenieurs, maar niet met de aandacht die
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onderhoudskosten tijdens de hele levensduur.

het behoeft en de potentie die Maintenance

studenten en young professionals elkaar

En met name die laatstgenoemde kosten

Engineering heeft. Deze trend is de laatste

ontmoeten. Aan de hand van een echte

kunnen schrikbarend hoog zijn.

vijf tot tien jaar wel aan het doorbreken.

opdracht gaan studenten aan de slag om

“Mijn leerstoel in Twente heeft zich de

een (business) case uit te werken. “Vorig jaar

Bij kapitaalgoederen kunnen de kosten van

afgelopen jaren met steun van de industrie

hadden we bijvoorbeeld de opdracht vanuit

regulier onderhoud al een veelvoud zijn van

behoorlijk ontwikkeld tot een groep met twee
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de initiële investeringskosten. Niet alleen de
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was om de onderhoudsaanpak van het

aanschaf van componenten en de kosten van

september 2013 zijn we in Twente begonnen

sluizencomplex bij Terneuzen te beoordelen.

arbeid komen hier aan te pas. De installatie

met de interfacultaire master opleiding

Studenten gaan groepsgewijs aan de slag
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theoretisch kader en vanuit de praktijk.

Adviezen

baarheid hebben een grote invloed op de

Een werkbezoek zit er dan ook altijd bij.

Design for Maintenance is een aanpak om

inspanningen die nodig zijn om de installatie

Aan het eind van de week presenteren de

de prestaties van een industriële installatie

in een aanvaardbare conditie te handhaven.

groepen hun oplossing voor het probleem

gedurende de levenscyclus te verbeteren. Door

De volgende richtlijnen geven aan hoe deze

aan een vakjury, bestaande uit de top

de toekomstige onderhoudsinspanningen te

eigenschappen zodanig aandacht krijgen

van maintenance uit de industrie en de

beïnvloeden met ontwerp, kunnen installaties

dat de levensduurprestaties van de installatie

academische wereld. De multidisciplinaire

met

worden vergroot: 

aanpak geeft hele vernieuwende inzichten.”,

gerealiseerd worden. Met name de onder-

zegt Leo, best een beetje trots.

houdbaarheid, betrouwbaarheid en uitvoer-

een

verbeterde

levensduurprestatie

Onderhoudbaarheid
Hoe snel kunnen
onderhoudsactiviteiten worden
uitgevoerd?

Betrouwbaarheid
Beïnvloedt de faalkans en kans op
deugdelijk werken gedurende een
bepaalde tijd.

Uitvoerbaarheid
Het gemak waarmee logistieke middelen
beschikbaar zijn op de juiste tijd en
plaats.

1

Gebruik materialen die de onderhoudsactiviteiten niet verlengen.

Voorkom onnodig bewegende
delen in het ontwerp.

Gebruik standaard, universeel
toepasbare componenten.

2

Gebruik standaard, universeel
toepasbare componenten.

Vermijd onnodige componenten.

Voorkom dat dure reserveonderdelen
op voorraad moeten liggen.

3

Gebruik bevestigingsmiddelen die
onderhoudsactiviteiten versnellen.

Kies bewust voor wel of
niet rigide onderdelen.

Minimaliseer het aantal verschillende
bevestigingsmaterialen.

4

Zorg dat operators van de
installatie de installatie ook
kunnen onderhouden.

Ontwerp voor gebruik onder
maximaal vermogen.

Bewaar de juiste levensduurdata.

5

Zorg voor voldoende ruimte rond
de onderhoudspunten.

Bied redundantie.

Voorkom dat secundaire activiteiten
veel tijd in beslag nemen.

6

Ontwerp op zo’n manier dat alleen
op de juiste manier onderhoud
gepleegd kan worden.

Over ontwikkel cruciale componenten.

Ontwerp voor het gebruik van
standaard gereedschap.

7

Componenten die regelmatig
vervangen worden moeten
eenvoudig hanteerbaar zijn.

Kies materialen die omgevingsinvloeden
kunnen weerstaan.

Gebruik geen materialen die de
gezondheid van de gebruiker en
technici aantasten.

8

Garandeer veiligheid door
het ontwerp zelf.

Gebruik geen geverfde, gecoate of
afgedekte componenten.

Ontwerp het systeem dusdanig dat
adequate voorspelling van onderhoud
mogelijk is.

9

Ontwerp modulair.

Gebruik materialen en componenten
met bewezen of verifieerbare
betrouwbaarheid.

Richt de installatie in met
monitoringsuitrusting.

10

Gebruik standaard interfaces.

Ontwerp robuuste interfaces
tussen componenten.

Zorg dat zo min mogelijk technici
aanwezig moeten zijn om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

11

Ontwerp de zwakste schakel.

Gebruik parallelle subsystemen
en componenten.

Bied begrijpelijke onderhoudsinstructies aan.

12

Plaats de componenten die
regelmatig vervangen moeten
worden op een toegankelijke plek.

Verdeel de werklast evenredig over
parallelle subsystemen of componenten.

Personeel met verschillende
achtergronden moet de onderhoudswerkzaamheden uit kunnen voeren.

13

Plaats de onderhoudspunten
dicht bij elkaar.
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