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PRO-ACTIVE MAINTENANCE PLAN



Wat is Pro-actief Maintenance:

 Juiste balans tussen Predictief onderhoud en Re-actief onderhoud
 Bij te weinig predictief onderhoud zal door onverwachte storingen er relatief veel 

productieverlies zijn.

 Bij teveel predictief onderhoud zal men teveel werkzaamheden inplannen om storingen te 

voorkomen, hierdoor zal er ook een toename van productieverlies zijn.
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Pro-actief maintenance is een strategische aanpak gebaseerd op de lange 

termijn om kosten te besparen:
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Voordelen Pro-actief Maintenance:

 Afname van de totale onderhoudskosten.

 Minder stilstand van de productie als gevolg van urgente en nood 

reparaties.

 Verlagen werkbelasting bij gelijk aantal onderhoudsmonteurs

 Minder arbeidsuren nodig om onderhoudsniveau op gewenste niveau te 

houden.

 Gecontroleerde reductie van onderdelen op voorraad

 Toename van geplande werkzaamheden en afname van ongeplande, 

urgente werkzaamheden.

 Afname van onnodige gevolgschades aan machines
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Wat is nodig voor Pro-actief Maintenance:

 Kennis van machines en processen om een goede probleemanalyse te 

kunnen uitvoeren.

 Consequent uitvoeren.
 1) Plan  2) Uitvoeren  3) Evalueren  4) Verfijnen

 Wekelijks overleg

 Toegewijd personeel

 Productie dient deel te nemen in dagelijkse inspecties

 Efficiënte inspectie rondes

 Efficiënte controlelijsten om conditie van de machines vast te leggen

 Voldoende informatie van de machines en de geschiedenis.

 Drie fasen
 Detectie, vaststellen probleem

 Root Cause Analyse

 Aanpassing cq verbetering

3-11-2018
5



Wat is nodig voor Pro-actief Maintenance:

 Focus zowel op de verbeteringen als op de inspecties
 Inspecties zijn de investering

 Verbeteringen zijn het terugverdien model.
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Aanpak Pro-actief Maintenance:

 Inventariseren machines
 Vastellen MTBF en geschiedenis

 Juiste werking pomp
 Juiste werkpunt, pomptype en materialen

 Conditiemonitoring
 Trillingsmetingen

 Temperatuur metingen

 Visuele inspecties

 Smering, olie analyse

 Root cause analyse

 Voorraad inventarisatie

 Energie besparing
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Aanpak Pro-actief Maintenance:

 Inventariseren machines
 Vastellen MTBF en geschiedenis

 Materiaal falen, wet-end, pakkingen, o-ringen, seal faces

 Mechanical seal falen

 Lager falen

 Falen door verkeerd onvoldoende smeren

 Koppeling cq uitlijn problemen
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Juiste werking apparatuur:

 Juiste werkpunt op de pompcurve.

 Juiste pomp type voor de toepassing.

 Beste materialen, wet-end, pakkingen, o-ringen, seal faces
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Conditie monitoring:

 Conditie monitoring
 Trillingsmetingen

 Temperatuur metingen

 Visuele inspecties

 Smering, olie analyse
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Root cause analyse:

 Root cause analyse

 Probleem vaststellen

 Verzamelen data

 Mogelijke oorzaken vaststellen

 Oplossingen bepalen

 Invoeren oplossingen en verbeteringen
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Voorraad optimalisatie:

 Voorraad optimalisatie

 Juiste product, op juiste tijd

 Omloopsnelheid

 Levertijden

 Risico op stilstand
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Energie besparing:

 Energie besparing
 Rendement, juiste gebruik van Pompen

 Rendement van Motoren

 Machine Laseruitlijning

 Frequentie Regelaars
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Software

Pro-Rotating heeft eigen software. 

• Klant kan een eigen inlog account krijgen.

• Klant heeft eigen dashboard voor alle rotating equipment.

• Inzage technische informatie en manuals.

• Reparatie rapporten.

• Inspectie (atex) rapporten.

• In samenspraak met de klant kunnen we de

software personaliseren.
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Rapportage
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Rapportage
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Bedankt voor uw aandacht

3-11-2018
17


