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Optimalisatie onderhoudsconcepten Teijin Aramid BV
Voor de Teijin Aramid productievestiging in
Arnhem heeft CMS de optimalisatie van onderhoudsconcepten gefacilit eerd. Door gebruik
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“Wij hebben al jaren een prettige relatie met CMS en zijn adviseurs. CMS
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Optimalisatie onderhoudsconcepten Met behulp van CMS is in 2007 voor de Pulp

een gedegen verbetering“.

installatie een onderhoudsconcept opgesteld op basis van ‘FMECA’ (Failure Mode Effect
Criticality Analysis). Doordat deze installatie nieuw was kon men toen geen
gebruik maken van onderhoudshistorie. Drie jaar later in 2010 wilde Teijin
Aramid het onderhoudsconcept van de Pulp installatie optimaliseren met de
aanwezige kennis die men had verkregen van de installatie. Zo moest naast de
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‘Plan’ en ‘Do’ actie nu ook de ‘Check’ en ‘Act’ actie volgen. Het doel was om
middels deze verbeterslag de kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid van de
installatie te verhogen.

Project aanpak Om de organisatie binnen Teijin Aramid zo weinig mogelijk
te belasten met de analyse, heeft CMS veel werk zelfstandig kunnen verrichten. Pas in de beslissingsfase is er een brede groep uitgenodigd die gezamenlijk keuzes maakte ten aanzien van het onderhoudsconcept.
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de cirkel rond krijgen en de effort die
in het begin in 2007 er in gestoken

Vervolgens zijn de ingebruikszijnde onderhoudsconcepten verzameld van de objecten
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2. Analyse storingsdata versus onderhoudsconcepten.
CMS heeft voor de analyse de gegevens in een presentatie gegoten (zie o.a. onderstaand
figuur). Bij deze presentatie waren aanwezig de oorspronkelijke werkgroep die de
onderhoudsconcepten had opgesteld in 2007, de maintenance manager en de productiemanager. Gezamenlijk is hierin bepaald voor welke technische installatieonderdelen
de onderhoudsstrategie moest worden aangepast.

3. Aanpassen onderhoudsstrategie en onderhoudsconcept
Met een kleine werkgroep zijn vervolgens de aanpassingen gerealiseerd. Hierbij is
bekeken welke onderhoudstaken binnen het onderhoudsconcept aangepast moesten
worden aan de hand van drie basisregels:
• De maatregel moet technisch haalbaar zijn;
• Het risico reduceren tot een aanvaardbaar niveau;
• En de moeite waard zijn (kostenefficiënt).

Resultaat Doordat de onderhoudsconcepten zijn geoptimaliseerd op basis van historische
storingsfeiten is de regelkring
‘de PDCA-cirkel’ gesloten. Hierdoor is de kosteneffectiviteit en
betrouwbaarheid via de installatie toegenomen. Daarnaast
is de storingsdata intensief
gebruikt waardoor de interne
bewustwording ten aanzien
van goede storingsregistratie is
verhoogd.

CMS aan boord van de “Utrecht”
Aan boord van de sleephopperzuiger de “Utrecht” heeft een pilot onderhoudsconcepten en de onderhoudshistorie kwam er een
project plaatsgevonden ten aanzien van het optimaliseren van de vruchtbare discussie op gang. Dit was een goede stimulans om
onderhoudsconcepten. Samen met de bemanning heeft CMS

zowel aan boord als aan de wal de betrokkenheid bij het onder-

op een gestructureerde wijze het huidige onderhoudsconcept

houdsmanagementproces te vergroten. Een belangrijk onderdeel

beoordeeld en waar nodig aangepast ten aanzien van risico’s

van onderhoudsmanagement is daarmee gerealiseerd, immers

en eerder gekozen onderhoudsstrategieën. De rol van CMS

geen betrokkenheid, geen ‘commitment’.

bestond uit enerzijds kennispartij ten aanzien van onderhoudsmanagement en anderzijds facilitator van het optimalisatieproces.
Behaalde resultaat: de basis is gelegd voor een kosteneffectief
onderhoudsconcept gebaseerd op de aanwezige vakkennis en
historische data.
Door met de scheepsbemanning gericht te kijken naar de
De ”Utrecht” vaart op het ogenblik voor het project Maasvlakte II en is eigendom van Van Oord uit Rotterdam.
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Management als maintenance
engineer.

Na de HTS op de Nederlandse Antillen te hebben afgerond als werktuigbouwkundig ingenieur, ben ik als

AGENDA
1 september

PIM - Slotcongres

consultant van start gegaan bij de waterleidingmaatschappij op Curaçao waar ik me heb gespecialiseerd

29 september

Risicodenken - Op weg naar huis bijeenkomst

27-28 oktober

AMC - congres

in het opzetten van databases ontwikkeld in Access.

Op uitnodiging van een oud-medestudent ben ik
een nieuwe uitdaging aangegaan en verhuisde zo’n

4 november

Waternetwerkdag

anderhalf jaar later naar Aruba om voor de olieraffinaderij Coastal te gaan werken als reliability engineer. Doelgericht en in teamverband hebben we
in 4 jaar tijd de MTBF van pompen verhoogd van 24
naar 60 maanden. Andere taken zoals storingsonder-

Lancering Interactief Asset
Management Model

zoeken, herontwerpen van verouderde bedrijfsmiddelen om aan de huidige standaarden te voldoen en
technische bijstands-verlening tijdens turnarounds,
het bijhouden van o.a. de boomstructuren in OBS
systemen en presenteren van KPI’s betreffende het
pomp MTBF-programma, maakten ook deel uit van
de dagelijkse activiteiten.

Acht jaar later kwam ik terecht bij CMS Asset

Om organisaties te helpen met het invulling geven aan het begrip ‘asset manage-
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ment’ heeft CMS een interactief model ontwikkeld. Het model biedt de mogelijkheid

database ontwikkeling goed van pas komt. Bij Water-

om laag voor laag kennis te laten maken met asset management. Als eerste worden

schap Hollandse Delta ben ik nu onder andere bezig

de drie verschillende rollen kenbaar gemaakt. Vervolgens ziet u de thema’s waar elke

met configuratiebeheer: bedrijfsmiddelen inventari-

rol zich op dient te focussen en wordt elk thema toegelicht. Kijk op de site

seren en onderbrengen in hun OBS systeem waarna

(www.cmsassetmanagement.nl) onder het kopje model.

geoptimaliseerde onderhoudsconcepten volgen.
Het vak onderhoudsmanagement vind ik zeer interessant, er zijn constant nieuwe uitdagingen om het
onderhoudsproces efficiënter en effectiever te laten
verlopen. Dit is waar CMS en ik een mooie bijdrage
aan kunnen leveren.

Garl Heymans
Maintenance engineer

