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Onderhoud van installaties zal inde komende jaren éénvan derelatief belangrijkste kostenposten
van dewatersectorworden. Om ditonderhoud opdoelmatigewijze uit tevoeren kan dewatersector
deervaringen uit deindustriegoedgebruiken. Van methodieken diedaar zijn ontwikkeld, isvooral de
risicogerichte benadering waardevol voorde watersector. Op basis van ervaringen van Waterbedrijf
Europoort met deze benadering schetsen bovenstaande auteurs mdit artikel hocdeze methodiek inde
watersector kan worden toegepast.
Inde komendejaren zal het in stand houden van bestaande installaties de belangrijkste
taak van de waterbedrijven worden. De installaties indedrinkwatersector (enevenzo in de
afvalwatersector) voldoen vrijwel allemaal aan
de kwaliteits-,capaciteits- en leveringszekerheidseisen (de wettelijke normen en de
VEWIN-aanbevelingen).Het valt niet te verwachten dat zichop dit vlak noggrote investeringen zullen voordoen. Investeringen zullen
voornamelijk samenhangen met het instandhouden van de bestaande installaties.
Dit laatste betekent het zoeken naar een
evenwicht tussen vervanging en levensduurverlenging, oftewel nieuw kopen ofhet
bestaande onderhouden. Dit vraagstuk duikt
steeds vaker op,veelalgeschaard onder het
containerbegrip 'assetmanagement'. Naarmate de tijd verstrijkt, hangen dekosten van
het onderhoud steeds meer afvan de technischestaat van deinstallatie.Vaakisdeze niet
systematisch en eenduidig vastgelegd, wat het
inzicht in de te verwachten onderhoudskosten
bemoeilijkt. Om meer grip daarop te krijgen is
het daarom gewenst een duidelijk beeld te
krijgen van de staat van onderhoud en dit
kritisch te beschouwen.
Eenmanier om deonderhoudskosten in
beeld tebrengen isderisicogerichte onderhoudsbenadering. Dit artikel betoogt waarom
met name deze benadeling zinvol isvoor de
watersector. Tevens wordt ingegaan op de
implementatie van tisicogericht onderhoud
aan de hand van drie vragen:
Waarom een onderhoudssystematiek?
Waarom risicogericht onderhouden?

Hoe werkt risicogericht ondethoud in de
praktijk?

Waarom een onderhoudssystematiek?
Eenonderhoudssystematiek isvanuit een
aantal invalshoeken zinvol.Allereerst vanuit
het aspectvan kwaliteit en continuïteit. De
primaire taak van afvalwater- en drinkwaterbedrijven ishet waarborgen van kwaliteit en
continuïteit. Storingen en calamiteiten vormen hiervoor een bedreiging en het iswenselijk om dezezoveelmogelijk tebeheersen. Een
duidelijk beeld vandestaat van onderhoud is
nodigom de koppeling tussen onderhoud en
het optreden van storingen en calamiteiten te
leggen.Demate van beheetsing van storingen
en calamiteiten wordt mede bepaald door de
onderhoudssystematiek.
Een tweede aspect zijn de kosten die verbonden zijn aan het onderhoud. Onderhoud is
teduut om niet over na tedenken. Het is
gewenst om voor elkeonderhoudsactic het
doelteweten. Hiermee wordt het namelijk
mogelijk om tebepalen welke onderhoudsacties zinvolzijn en welke niet. Expliciteren
van het onderhoud in een systematiek is nodig
om dekosten van het onderhoud te kunnen
evalueren.
Eenderde aspect isde levensduur van
installaties.Onderhoud heeft invloed op de
levensduur van installaties en daarmee tevens
op dekosten dieaan een bedrijfsmiddel
worden uitgegeven. Door expliciete keuzes te
maken tussen onderhouden ofvervangen kan
de levensduur van het systeem wotden beïn-

vloed.Daatvoor iseen integrale benadering
van onderhoud én vervanging gewenst.
Deplanning en dewerkdruk vormen het
vierdeaspect waarvoor het hanteren van een
onderhoudssystematiek zinvol is.Demate van
planbaarheid van het onderhoud heeft rechtstreeks invloed op dewetkdruk.Alshet onderhoud voor een groot deelvoortkomt uit acuut
teverhelpen storingen kan de werkdruk sterk
van dag tot dag fluctueren. Expliciteren van de
noodzaak vanonderhoudsacties maakt onderhoud (deels]planbaar. Opbasis hiervan kan
vooreen deel vande onderhoudsacties een
planning opgesteld wotden en de werkdruk
evenrediger verdeeld worden.
Een laatste aspect betreft kennis en informatie.Om allemedewerkers op vergelijkbare
wijze met onderhoud om telaten gaan is het
noodzakelijk dat dezelfde informatie voor
iedereen beschikbaar is.Gedacht moet worden
aan onderhoudshistorie, leeftijd, merk enleveranciersinformatie van de te onderhouden
bedrijfsmiddelen. Alseen dergelijk systeem
afwezig is,moet worden vertrouwd opde
kennis en informatie van de aanwezige personeelsleden. Opdeze manier gaat informatie en
kennis verloren bij vertrek van bepaalde personeelsleden wat efficiencyverliezen met zich
mee kan brengen.
Centraal bij de invoering van een onderhoudssystematiek staat het verkrijgen van
inzicht in de relatie tussen onderhoudsacties
en het functioneten van het systeem. Dit
inzicht moet worden verworven door systematisch en opbasisvan goede informatie de kennis overdeeigen bedrijfsmiddelen tevergroten.

Waarom een risicogerichte
benadering?
Gedurende dejaren '80is het ondethoud in
deindustrie onder toenemende druk komen te
staan.Dezedruk betrofzowelde beschikbare
budgetten, de toenemende complexiteit van
het onderhoud alsde te leveren prestaties.De
industrie werd gedwongen alin een vroeg
stadium over een planmatige aanpak van
beheer en onderhoud van haar installaties na
te denken.
Onder invloed van dezedruk zijn meerdereonderhoudssystematieken tot stand gekomen waarmee deaanpak van het onderhoud
binnen de industrie sterk is geprofessionaliseerd.Eénvan debekendere systematieken is
RCM(ReliabilityCentered Maintenance). Het
gedachtegoed van RCMisonder andere binnen
de burgerluchtvaart ontwikkeld, waat de traditionele bedrijfsmodellen dievooral op
beschikbaarheid van installaties stuutden niet
btuikbaar bleken.
Eénvan dekenmerken van RCMisde aandacht opzowel betrouwbaarheid als beschikH2o
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baarheid van installaties.RCMheeft inmiddels
meerdere ontwikkelingen doorgemaakt, die
zich vooral kenmerken door een steeds groter
aantal faalmcchanismen waarop kan worden
geanticipeerd (moderne systeemcomponenten
kennen vaakeen ander faalmechanisme dan de
klassieke badkuipkromme).
Risicogericht onderhoud isalsgeen andere
systematiek toepasbaar inde watersector.
Waarom? Omdat betrouwbaarheid het belangrijkste product van bedrijven in de watersector
is:continuïteit van levering/afname en de
kwaliteit van het water. Om deze continuïteit
en kwaliteit tekunnen waarborgen dienen
risico's zoveelmogelijk beperkt en beheerst te
worden.
Beschikbaarheid van installaties heeft
vooral een relatie met dedoelmatige uitvoeringvan de taak,en doelmatigheid van de
bedrijfsvoering wordt een steeds belangrijkere
doelstelling. Ondanks deze stijgende aandacht
voor doelmatigheid blijft de betrouwbaarheid
echter het primaire doel.

Hoe werkt risicogericht onderhoud
in de praktijk?
Toepassing van risicogericht onderhoud in
dewatersector betekent dat een koppeling
gelegd moet worden tussen het te onderhouden onderdeel en de roldiedit onderdeel speelt
bij de continuïteit en/ofde kwaliteit van de
waterlevering c.q.de afvalwaterzuivering.
Afhankelijk van die rol worden onderhoudsacties toegekend aan dit onderdeel. In plaats van
een vasteonderhoudsroutine wordt overgestapt op functie-afhankelijk onderhoud van
onderdelen. Dat een dergelijke opzet direct
raakt aan deorganisatie van het onderhoud
moge duidelijk zijn.
Waterbedrijf Europoort heeft derisicogerichte benadering van onderhoud ingevoerd.
Enkelevoorbeelden tonen hoede dagelijkse
praktijk van de risicogerichte onderhoudsbenadering eruit ziet.
Debenadering start met het maken van
een tactisch onderhoudsplan opbasis van een
inschatting van de risico's op falen. In het
onderhoudsplan isvoor elke afzonderlijke
component van de installaties aangegeven of
preventiefdan welcorrectief onderhoud
gewenst is.Derandvoorwaarden voor dit plan
komen voort uit de bedrijfsstrategie. Dezestelt
eisen aan degewenste kwaliteit, continuïteit,
het effect op het milieu enArbo-aspecten (met
name gezondheid en veiligheid).
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(afsluiter, pomp,leiding).Aan elk element
wordt een kans op falen toegekend en een faalmode(dewijze waaropeen element faalt).
Gekoppeld aan defunctie van het element kan
op basis van deeisen het element alskritisch of
niet kritisch worden beoordeeld.
Dezebeoordeling isbij Waterbedrijf Europoort gebaseerd op het onderstaande (vereenvoudigde) schema (zieafbeelding 2).

op het niveau van processen.
Door opdezewijze de onderhoudsacties te
relateren aan de functie en kans op falen, is het
onderhoud transparant en beheersbaar
gemaakt. Doordat alleuit tevoeren onderhoudsacties gekoppeld zijn aan een doelstelling(voorkómen van falen) kan het onderhoud
opbasisvan het wel ofniet bereiken van deze
doelstelling worden aangestuurd.

Door op het niveau van locaties te starten
wordt voorkomen dat voorelkelement de
beoordeling noodzakelijk is:alsde gehele
locatieniet kritisch (bij uitval nogsteeds volledige levering mogelijk) is,kan voordeze locatie
het onderhoudsmveau volledig correctief
worden gesteld alsdat ookvanuit bedrijfseconomisch oogpunt gewenst is.Dit geldt evenzo

WBEhanteert een norm voor redundantie
van kritische bedrijfsonderdelen van n + 2.Dit
betekent dat voor kritische bedrijfsonderdelen
tweereserve-elementen aanwezig moeten zijn.
Dekosten van een dergelijke norm zijn hoog.
Denorm komt voort uit dedenkbare situatie
waarin bij onderhoud aan het eneelement, een
tweedeelement in storinggaat endus een
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derdeelement benodigd isom de continuïteit
tewaarborgen. Door onderhoudsacties tespecificeren in type en tijdsduur kan per onderdeelderedundantie-eis specifiek worden
gemaakt. Op basis van historische gegevens
kan een expliciete afweging worden gemaakt
voor degewenste redundantie.

Conclusie
Derisicogerichte benadering van onderhoud koppelt deprestatie van het bedrijf
(kwaliteit en continuïteit) aan deuit te voeren
onderhoudsacties.Naast dit inzicht heeft de
analyse alsbijproduct dat expliciet wordt gedefinieerd welkeinstallatie-onderdelen mogelijkekritische storingen kunnen geven waarop
direct moet worden opgetreden. In principe
zijn alleoverigestoringen planbaar, met als

gevolgegalisatie van deinzet van medewerkers,optimalisatie van het storingscontract met aannemers enook optimalisatie
van dekritische reserve aan onderdelen.
Een tweede doelstelling, het terugdringen
van de kosten van onderhoud, isin de korte
tijd sinds de invoering nogniet direct meetbaar.Door het egaliseren van de planning kan
in dekomendejaren de bezettingsgraad van
het personeel worden verhoogd.

basebij te houden. Detemaken afweging
wordt hiermee in de komendejaren steeds
beter onderbouwd, wat naar verwachting op
een termijn van tweetot vijfjaar tot verdere
kostenbesparingen zalleiden. Daarmee zet
WBEeengrote stap in de richting vaneen van
haar belangrijksredoelstellingen: om als asset
manager tezoeken naar demeest doelmatige
inzet van bedrijfsmiddelen om aan deeisen ten
aanzien van kwaliteit encontinuïteit te
voldoen. *

Deexpliciete kostenafweging tussen vervangen en onderhouden hangt sterk samen
met de(nogdeels)op tebouwen kennis over
faalmechanismen en dekosten van falen.WBE
isgestart met deopbouw van dezekennis door
structurele informatie over her falen van
onderdelen en de kosten van falen in een data-
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De DCX22-AA van KELLER isop dit moment nietvoor niets de meest
verkochte niveau-datalogger. Devernuftige real-time luchtdrukcompensatie
maakt hem stukken nauwkeuriger en economischer ingebruik dan andere
producten.
Despecificaties zijn uitmuntend ende software* is uiterst compleet en
gebruiksvriendelijk. Zo heeft ude geregistreerde stijghoogten in minder
dan 1minuut tot uw beschikking en kunt ude grondwaterstanden direct
naar de DINODatabase vanTNO exporteren!
Programmeren en uitlezen kan met een LapTop ofWindowsCE based
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