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ABSTRACT 

The 'Walrus'-class submarines of the Royal Netherlands Navy encounter problems with the 
composition of the inventory of spare parts. A lot of space is taken up by spare parts which 
are not needed or used. This report describes the study of that inventory of spare parts and 
leads to a method with which the types and amounts of spare parts needed can be 
established. This method is tested on a technical system of the Mechanical Engineering 
Department, namely the diesel-engines. This test shows that a considerable reduction in 
needed spare parts can be obtained by using the developed method. 
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VOORWOORD 

Het rapport dat voor u ligt is het resultaat van ruim 8 maanden onderzoek binnen de Onder
zeedienst van de Koninklijke Marine te Den Helder. Het afstudeeronderzoek vormt de 
afronding van mijn universitaire opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 
Technische Bedrijfskunde. Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van de vak
groep Logistieke Beheersingssystemen. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek en het samenstellen van het rapport heb ik van een 
aantal mensen, zowel direct als indirect bij het onderzoek betrokken, hulp en steun mogen 
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Als eerste wil ik beginnen bij mijn echtgenote Arianne. Het moet behoorlijk doorbijten ge
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studie te voltooien. Dank voor het begrip en de mentale steun. 

Een woord van dank is op zijn plaats voor mijn bedrijfsbegeleider, L TZT1 ir. N.Th. de Vries. 
Tijdens mijn vaarperiode als Hoofd Technische Dienst van een Walrusklasse onderzeeboot 
had ik reeds een mening gevormd over de boordreservedelenvoorraad. Gedurende de 
onderzoeksperiode wist dhr. de Vries op de juiste momenten mijn kijk op zaken te nuan
ceren. 

Mijn dank gaat oak uit naar ir. J.Ph.C. Wubben. Mogelijk vanwege het feit dat we geen 
vreemden van elkaar waren kreeg ik de vrijheid die ik bij het onderzoek zo goed kon gebrui
ken. Dank tevens voor de goede adviezen. 
Dr.ir. H.H. van Mal verdient mijn dank vanwege zijn nauwgezette becommentariering van 
niet alleen de inhoud van maar oak mijn 'klassieke' taalgebruik in de verschillende concept
rapporten. 

L TZ20C ir. W.J.C.M. van der Warp, wil ik hartelijk danken voor de moeite die hij gedaan 
heeft in het geven van tips bij het totstandkomen van het uiteindelijke rapport. 

In deze opsomming wil ik SMJRTDW J. Bogaert niet onvermeld laten. Zijn grate praktische 
kennis van de boordreservedelenvoorraad heeft meerdere malen mijn eigen ervaring op dit 
gebied als bescheiden aangetoond, maar oak daar waar nodig aangevuld. 

In een bedrijf waar ik als onderzoeker geen 'vreemde eend in de bijt' was, is mij de betrok
kenheid van alle belanghebbenden opgevallen. Vermoedelijk is dit terug te voeren op het feit 
dat het onderzochte probleem dringend een oplossing behoeft. 
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Den Helder, februari 1996 
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SUMMARY 

At the commision of the first Walrusclass submarine in 1989, the Submarine Service of the 
Royal Netherlands Navy was confronted with a new era; the era of automation. On the 
Walrusclass submarines the system operators can control and monitor a large number of 
settings of the technical systems from the Central Compartment. 
It is evident that during the first years of commision of these new submarines the crew was 
mainly involved in correcting malfunctions in the category of 'growing pains'. These 
malfunctions occured because of the crew's inexperience with the technical systems or 
because of not prematurely assertaining the cause of the malfunction. During this period of 
time it already occured that not all needed spare parts for correcting the malfunctions were 
available in the ship's inventory. Due to this fact, repair of some malfunctions was delayed. 
As the experience with the use of the technical systems increased, 'growing pains' occured 
less frequently and the attention could be drawn to execution of maintenance on the 
technical systems. 

At the maintenance execution it occured that needed spare parts (both consumable and 
repairable goods) were not planned available in ship's inventory. Due to this fact the required 
maintenance might not be executed and the technical systems might not function properly. 
On the other hand spare parts are available in ship's inventory, which are not or scarcely 
needed and therefore take up space, which is limited available on board of submarines. 

These problems have formed the motive to formulate the following assignment: 
Adjust the necessary quantity of spare parts to actual consumption due to required 
maintenance. Take into account the following conditions: 
a. the submarines must be able to sail under operational circumstances during a 

period of at least 60 days; 
b. there must be strived to minimize the ammount of space needed with regard to 

the inventory of spare parts; 
c. the spare parts must be accessible in a simple way. 

The investigation is limited to the inventory of spare parts on board of the submarines 
(dedicated to maintaining the technical systems) and is directed to the part of that inventory 
which is used by the Mechanical Engineering Department. 

The inventory of spare parts is part of the total de~ository, and takes up 7.5 m3 for the 
Mechanical Engineering Department (of in total 73 m available in the total depository). The 
spare parts are stored in cases of standard dimensions and are put in different locations on 
board. Some of these locations do not meet several requirements, especially in the field of 
operational standards, space taken up and accessibility of the spare parts. The mentioned 
operational standards require a number of locations to be evacuated while sailing under 
circumstances of crisis. This means a reduction in storage capacity of up to a third of the 
available space for the Mechanical Engineering Department. 

Further investigation on how the actual inventory of spare parts was formed indicates that 
this inventory is mainly based on advice of suppliers of the technical systems on board. 
Inadequately has been taken into account the latter developed forms of maintenance. 
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On the basis of theoretical backgrounds a framework has been developed with which a 
solution must be found for the experienced problems with the actual inventory of spare parts 
on board Walrusclass submarines. The demand of spare parts can be derived from the 
demand of maintenance which arises on the basis of the maintenance concept and the 
planned operational commitments. In this matter the nature of the demand of spare parts is 
dependent on that underlying maintenance concept. 
On the basis of practical considerations the decision is made to build up a new spare parts 
inventory. In doing so a difference must be made in the two relevant categories of inventory 
control of spare parts, namely one based on planned maintenance and another based on 
incidental decision. With relation to the latter categorie it must be noted that the selection of 
the spare parts as 'stock keeping units' must be tested with criterions. The criterions to be 
developed will differ from the mostly used according to literature, because of (amongst 
others) the less importance attached to the criterion 'price'. 

With the two identified categories of inventory control a method of decision-making is 
developed. With this method the spare parts can be selected to take up in the ship's 
inventory. For planned maintenance the spare parts needed for a period of 4 months can be 
assertained by means of a database. For corrective maintenance a flowchart is developed 
with which the functions of installations can be classified. Only for correcting malfunctions in 
the functions belonging to the most important class (delay of repair is unacceptable) spare 
parts have to be taken up in the ship's inventory. With the use of historical data (malfunction
registration and logistic demand-figures) the exact assesment of which and how many spare 
parts must be carried out. 

While testing the developed method on a representative installation (the dieselengine
installation) it becomes clear that with this method on one hand an inventory of spare parts 
can be assessed which is better adjusted to the required maintenance, and on the other 
hand a reduction in numbers of spare parts of nearly 85 % can be established. This leads to 
a reduction in taken up space of approximately 70 %. 
The present spare parts inventory of the remaining installations is realized in the same way 
as the spare parts inventory of the dieselengines-installation. Therefore the estimation of the 
reduction in taken up space is valid for the total present spare parts inventory. 

Being able to follow the developed method is dependent on a number of factors, which have 
to be dealt with, namely: 

an exact description of the needed parts at the execution of planned maintenance; 
matter expertise of personel using the methode; 
availability and accessibility of databases, which are currently only available on 
mainframe-configurations. 

A judgment on the exact reduction in space and proposals for the space created by the 
method can only be made if the developed method is executed on all installations on board 
of Walrusclass submarines. 
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SAMENVATTING 

Bij de introductie van de Walrusklasse onderzeeboten in 1989 is voor de Onderzeedienst 
een nieuw tijdperk aangebroken, namelijk het tijdperk van de automatisering. Op de Walrus
klasse onderzeeboten bestaat de mogelijkheid om een groot aantal van de bedieningen van 
de technische installaties vanuit een centraal compartiment uit te voeren. 
Het spreekt voor zich dat gedurende de eerste jaren van het varen met deze nieuwe onder
zeeboten de bemanningen voornamelijk bezig waren met het verhelpen van 'kinderziektes'. 
Dit zijn storingen die zich voordoen a.g.v. onbekendheid met de technische systemen of 
a.g.v. het niet vroegtijdig onderkennen van de aard van die storingen. Reeds tijdens deze 
fase bleek dat voor het verhelpen van deze storingen de benodigde reservedelen niet in de 
boordvoorraad aanwezig waren. Hierdoor moest reparatie soms warden uitgesteld. 
Naarmate de ervaring in het gebruik van de technische systemen toenam, traden kinderziek
tes minder op en kon de aandacht gericht warden op het uitvoeren van regulier onderhoud 
aan de technische installaties. 

Bij het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten komt het voor dat benodigde reservedelen niet 
gepland aanwezig zijn in de boordvoorraad. Het gevolg hiervan kan zijn dat het 
noodzakelijke onderhoud niet wordt uitgevoerd en de installaties op termijn minder goed hun 
functie vervullen. Aan de andere kant zijn reservedelen in de boordvoorraad opgenomen die 
niet of nauwelijks benodigd zijn, en derhalve onnodig beslag leggen op de -beperkt beschik
bare- (berg)ruimte. 

Deze problematiek vormde aanleiding tot het formuleren van de volgende opdracht: 
Stem de benodigde hoeveelheid reservedelen af op het daadwerkelijke verbruik als 
gevolg van het noodzakelijke onderhoud. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden: 

a. de onderzeeboten moeten in staat zijn gedurende minimaal 60 dagen 
operationeel te kunnen varen; 

b. er moet gestreefd worden naar het minimaliseren van de hoeveelheid 
benodigde ruimte t.b.v. het reservedelenpakket; 

c. de reservedelen moeten eenvoudig toegankelijk zijn. 

Het onderzoek is beperkt tot de reservedelenvoorraad aan boord (bestemd voor het 
instandhouden van het materieel) en is gericht op het deel van die reservedelenvoorraad dat 
gebruikt wordt door de Technische Dienst. 

De boordreservedelenvoorraad is onderdeel van het Bergplaatsenplan, en beslaat voor de 
Technische Dienst circa 7,5 m3 (van de in totaal 73 m3 beschikbare ruimte in het Bergplaat
senplan). De reservedelen zijn opgeslagen in kisten van een standaard formaat en zijn op 
verschillende locaties aan board geplaatst. Een aantal van deze locaties laat te wensen 
over, vooral v.w.b. operationele eisen, ingenomen ruimte en bereikbaarheid van de reserve
delen. Genoemde operationele eisen maken het noodzakelijk een aantal locaties uit het 
Bergplaatsenplan leeg te ruimen onder crisisomstandigheden. Dit komt neer op een reductie 
van circa een derde van de voor de Technische Dienst beschikbare ruimte. 
Nader onderzoek naar h6e de huidige reservedelenvoorraad aan board tot stand is gekomen 
wijst uit dat deze voorraad is gebaseerd op adviezen van leveranciers van de aan boord ge
plaatste installaties. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de in een later stadium 
ontwikkelde vormen van onderhoud. 
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Op basis van theoretische achtergronden is een kader ontwikkeld waarbinnen een oplossing 
gevonden moet worden voor de ondervonden problemen met de huidige reservedelen
voorraad. Hierbij blijkt dat de vraag naar reservedelen afgeleid kan worden van de 
onderhoudsvraag die aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten ontstaat, op basis van 
het achterliggende onderhoudsconcept en het Vaar- en Oefenschema. Hierbij is de aard van 
het vraagproces naar reservedelen afhankelijk van dat onderliggende onderhoudsconcept. 
Op basis van praktische overwegingen is gekozen een nieuwe reservedelenvoorraad op te 
bouwen, waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen de twee van toepassing zijnde 
beheersingscategorieen van reservedelen; namelijk een gebaseerd op gepland onderhoud 
en een gebaseerd op incidenteel beslissen. Ten aanzien van deze laatste categorie geldt dat 
reservedelen geselecteerd worden op basis van criteria. De te bepalen criteria zullen 
afwijken van de volgens de literatuur meest gangbare, vanwege ender andere het geringe 
belang dat aan het criterium 'prijs' gehecht wordt. 

Met de twee ge"identificeerde categorieen van voorraadbeheersing is een beslissings
methode ontwikkeld waarmee bepaald kan worden welke reservedelen in de boordvoorraad 
opgenomen moeten worden. Voor het gepland onderhoud kan middels een database 
bepaald worden welke reservedelen gedurende een periode van 4 maanden aan boord 
moeten zijn opgeslagen. Voor het correctief onderhoud is een stroomschema ontwikkeld 
waarmee functies van installaties in een aantal klassen worden ingedeeld. Alleen voor het 
verhelpen van storingen in functies die tot de belangrijkste klasse worden gerekend (uitstel 
van reparatie is onacceptabel) moeten de reservedelen in de boordvoorraad worden 
opgenomen. Aan de hand van historische gegevens (storingsgegevens en logistieke 
verbruikscijfers) moet de exacte invulling aan welke en aantallen reservedelen gegeven 
worden. 

Bij het toetsen van de ontwikkelde beslissingsmethode aan een representatieve installatie 
(de dieselmotoreninstallatie) blijkt dat met deze methode enerzijds een pakket reservedelen 
tot stand komt, dat beter is afgestemd op het noodzakelijke onderhoud en anderzijds een 
reductie in het aantal mee te nemen reservedelen kan plaatsvinden van circa 85 %. Dit leidt 
tot een reductie in ingenomen ruimte van naar schatting 70 %. 
De huidige reservedelenvoorraad t.b.v. de overige installaties is op dezelfde wijze tot stand 
gekomen als die van de dieselmotoreninstallatie. De schatting van de reductie in ingenomen 
ruimte geldt daarom ook voor de totale huidige reservedelenvoorraad. 

Het goed kunnen uitvoeren van de ontwikkelde methode is afhankelijk van een aantal 
factoren, waaraan invulling gegeven moet worden, namelijk: 

een betere omschrijving van de benodigde reservedelen bij het uitvoeren van het 
Planmatig Onderhoud; 
materiedeskundigheid van personeel dat de methode moet toepassen; 
beschikbaarheid over (en bereikbaarheid van) gegevensbestanden die op dit moment 
slechts via mainframes beschikbaar zijn. 

Een uitspraak over de exacte besparing in ruimte en het maken van voorstellen hoe met de 
beschikbaar gekomen ruimte om te gaan, kunnen pas gedaan worden bij het uitvoeren van 
de methode op alle platforminstallaties aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd binnen de Afdeling Materieel van de 
Onderzeedienst (OZD) van de Koninklijke Marine (KM) te Den Helder, en is specifiek gericht 
op het bepalen van de noodzakelijke reservedelenvoorraad aan boord van de Walrusklasse 
onderzeeboten en het beperken van het ruimtegebruik daarvoor. 

Hoofdstuk 1 gaat in op de organisatiestructuur van de Koninklijke Marine in het algemeen en 
de Onderzeedienst in het bijzonder, en beschrijft de aanleiding tot het onderzoek en de 
opdrachtformulering. Tevens komen hierbij de afbakening en de opzet van het onderzoek 
naar voren. 

In hoofdstuk 2 worden theoretische achtergronden gegeven om voor de onderzochte situatie 
uit de onderhoudsvraag de bijbehorende behoefte aan reservedelen af te leiden. Tevens 
komen in dit hoofdstuk aspecten van voorraadbeheersing van reservedelen naar voren 
waarvan de relatie met de onderzochte situatie zal worden verduidelijkt. E.e.a. leidt tot een 
kader waarbinnen een beslissingsmethode voor het vaststellen van benodigde reservedelen 
ontwikkeld moet worden. 
In hoofdstuk 3 wordt deze beslissingsmethode verder ontwikkeld, hetgeen leidt tot een 
stroomschema (flowschema) waarmee bepaald kan worden welke reservedelen voor 
correctief onderhoud in de boordvoorraad opgenomen moeten worden. 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de ontwikkelde methode getoetst is aan de hand van een 
'pilot-project' . Van een installatie die representatief is voor alle installaties aan boord, is 
vastgesteld welke reservedelen in aanmerking komen om opgenomen te worden in de 
boordvoorraad. Vervolgens is voor die installatie bepaald welke 'besparing' bereikt kan 
worden in het totaal aantal mee te nemen reservedelen. 

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde toetsing wordt in hoofdstuk 5 de 
ontwikkelde methode geevalueerd. Hierbij worden de ervaringen opgesomd met een aantal 
aspecten die bij het gebruik van de methode naar voren zijn gekomen. 

In hoofdstuk 6 tenslotte wordt aangegeven hoe met de ontwikkelde beslissingsmethode aan 
de opdracht is voldaan. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de methode te 
vervolmaken en de betrouwbaarheid ervan te vergroten. 

1.2 De organisatie 

1. 2. 1 De Koninklijke Marine 

De organisatiestructuur van de KM is weergegeven in onderstaande figuur (figuur 1.1 ). Het 
bevel wordt gevoerd door de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ). Hij staat aan het 
hoofd van een stafafdeling (marinestaf) , een aantal functionele directies (waaronder de 
directie materieel, DMKM) en een aantal operationele commandanten, zogenaamde 
regionale bevelhebbers (waaronder Commandant Zeemacht Nederland, CZMNED). De 
Onderzeedienst valt ender de directe verantwoordelijkheid van CZMNED. 
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I 
Directie Materieel 

I 
Bedrijven 

Legenda: 
CZMNED: 
CZMCARIB: 
CKMARNS: 

Bevelhebber der 
Zeestrijdkrachten 

Marinestaf -

I I 
Directie Directie Personeel 

Economisch Beheer 

I 
Opleidingen 

Commandant Zeemacht Nederland 
Commandant Zeemacht Caribisch Gebied 
Commandant Korps Mariniers 

Figuur 1.1: Organisatieschema Koninklijke Marine 

1. 2. 2 De Onderzeedienst 

I 
Regionale 

Bevelhebbers 

CZMNED -
CZMCARIB -
CKMARNS -

CZMNED is gezien zijn bevelsgebied, en de eenheden en het personeel waarover hij 
operationele verantwoordelijkheid draagt, de belangrijkste regionale bevelhebber. Onder 
CZMNED vallen de groepscommandanten (waaronder de Commandant Onderzeedienst, 
COZD) en de commandanten van de maritieme regio's. Voor een nader overzicht van het 
organisatieschema van CZMNED en COZD, zie figuur 1.2. 

De Commandant Onderzeedienst staat aan het hoofd van de afdelingen van de 
walorganisatie, waaronder de eerder genoemde Afdeling Materieel. Tevens is hij 
gedelegeerd typechef voor een viertal onderzeeboten alsmede een torpedowerkschip. Dit 
houdt in dat hij namens CZMNED verantwoordelijk is gesteld voor de inzetbaarheid van de 
Walrusklasse onderzeeboten en het torpedowerkschip Mercuur (inclusief bemanningen). 
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Commandant Zeemacht Nederland 
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Commandant Marinepatrouille Vliegtuigen 

Staf Opleidingen 
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Afdeling Materieel 
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I 
CMARPAT 

I 
Varende 

eenheden 

4 Walrusklasse ,._ 
onderzeeboten 

1 Torpedo-- werkschip 

E&O/FAC: Afdeling Economie & Organisatie / Facilitaire Dienst 

Figuur 1.2: Organisatieschema CZMNED en COZD 

1. 2. 3 De onderzeeboten 

De Onderzeedienst heeft momenteel de beschikking over een viertal -technologisch 
hoogwaardige- onderzeeboten van de Walrusklasse. Het grote verschil van deze klasse met 
de voorgaande 3-cilinder- en Zwaardvisklasse onderzeeboten is dat een verregaande mate 
van automatisering van de technische (platform)installaties heeft plaatsgevonden. Waar op 
de 3-cilinder- en Zwaardvisklasse onderzeeboten diverse handelingen lokaal werden 
uitgevoerd, bestaat op de Walrusklasse onderzeeboten de mogelijkheid om alle operationele 
en technische handelingen vanuit een centraal compartiment uit te voeren via verschillende 
computers. 
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1.3 Probleemkader 

1. 3. 1 Aanleiding tot het onderzoek 

Gedurende het eerste jaar varen van de nieuwe onderzeeboten (de zogenaamde 
'proefvaart') waren de bemanningen voornamelijk bezig met het verhelpen van technische 
storingen uit de categorie 'kinderziektes'. Dit zijn storingen die zich voordoen als gevolg van 
onbekendheid met het technische systeem of a.g.v. het niet vroegtijdig onderkennen van de 
aard van die storingen. Voor het verhelpen van deze technische storingen was een grote 
(onderhouds)inspanning benodigd van het technische personeel. Bij het verhelpen van die 
storingen kwam het voor dat benodigde reservedelen niet aan boord aanwezig waren, 
waardoor reparatie uitgesteld moest worden. 
Het optreden van genoemde 'kinderziektes' kan en mag niet representatief geacht worden 
voor het functioneren van de technische systemen tijdens de operationele inzet. Derhalve 
mag het ontbreken van reservedelen voor het verhelpen van die 'kinderziektes' evenmin als 
representatief voor het operationeel1 varen gezien worden. 
Feit is dat tijdens het proefvaren van de verschillende boten reeds in een vroeg stadium 
werd onderkend dat de opslag van voedingsmiddelen en reservedelen voor technisch 
onderhoud niet voldeed, en dat verbeteringen voor met name het leefcomfort gewenst 
waren. Middels diverse rapportages tijdens het proefvaren (waaronder de zogenaamde 
Proeftochtpunten (PTP'n)) is hier melding van gemaakt. 

Naarmate langer met de nieuwe onderzeeboten gevaren werd en dus meer ervaring met de 
technische systemen werd opgedaan, traden kinderziektes niet meer op, en ken de 
aandacht van het personeel meer gericht worden op het uitvoeren van regulier onderhoud 
aan de technische installaties. Bij het uitvoeren van dat onderhoud bleek al snel dat voor 
bepaalde onderhoudsactiviteiten de benodigde reservedelen niet aanwezig waren in de 
boordvoorraad. Van andere -wel aanwezige- reservedelen kreeg men het gevoel dat deze of 
in het geheel niet benodigd waren, of slechts (zeer) sporadisch. 
Deze laatste klasse reservedelen legde derhalve ongewenst beslag op de aan boord zeer 
beperkt aanwezige ruimte. Aan board van onderzeeboten is de ruimte beperkt aanwezig en 
moet daar derhalve op verstandige wijze mee omgegaan worden. Hierbij meet vooral ook 
rekening gehouden warden met het leefcomfort van de bemanning. 

Naast het probleem van het ruimtebeslag door reservedelen die niet of nauwelijks benodigd 
zijn, kan het niet aanwezig zijn van andere (benodigde) reservedelen leiden tot het niet 
uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud (met als mogelijk gevolg dat de technische 
systemen hun functie (gedeeltelijk) niet kunnen vervullen). 

1. 3. 2 Prob/eemstel/ing 

Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat: 

Bij het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten komt het voor dat benodigde 
reservedelen niet gepland aanwezig zijn in de boordvoorraad. Het gevolg hiervan kan 

Met de term 'operationeel varen ' wordt in het onderhavige geval bedoeld dat de onderzee
boot daadwerkelijk ingezet wordVis voor een missie van welke aard dan ook. Dit varen ge
schiedt derhalve vooral onder water. 
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zijn dat het noodzakelijke onderhoud niet wordt uitgevoerd en de installaties op 
termijn minder goed hun functie vervullen. 
Aan de andere kant zijn reservedelen in die boordvoorraad opgenomen die niet of 
nauwelijks benodigd zijn, en derhalve onnodig beslag leggen op de -beperkt 
beschikbare- (berg)ruimte. 

1.4 Opdrachtformulering 

Bovenstaande probleemstelling vormde aanleiding voor de volgende opdrachtformulering: 
Stem de benodigde hoeveelheid boordreservedelen af op het daadwerkelijke verbruik als 
gevolg van het noodzakelijke onderhoud. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden: 

a. de onderzeeboten moeten in staat zijn gedurende minimaal 60 dagen opera
tioneel te kunnen varen, waarbij rekening gehouden moet worden met de aard 
van de uit te voeren operaties2 (onderscheid vredes- en crisisoperaties); 

b. er moet gestreefd worden naar het minimaliseren van de hoeveelheid 
benodigde ruimte t.b.v. het reservedelenpakket; 

c. de reservedelen moeten eenvoudig toegankelijk zijn. 

1.5 Afbakening 

1. 5. 1 Reservedelenvoorraad aan board 

Object van onderzoek is de voorraad reservedelen aan boord. De gevolgen van een 
sanering van deze voorraad op de bevoorrading in het algemeen en de magazijnen van de 
Onderzeedienst en het Materieel Logistiek Centrum (MLC) in het bijzonder zullen niet 
onderzocht worden. Hooguit zou aangegeven kunnen worden welke artikelen wel in die 
magazijnen moeten liggen, teneinde een snelle respons te waarborgen in levering van die 
benodigde artikelen. 

1.5.2 Reservedelen t.b.v. instandhouden materieel 

Het onderzoek zal tevens beperkt blijven tot de reservedelen benodigd voor het 
instandhouden van het materieel. dus t.b.v. het uitvoeren van preventief en correctief 
onderhoud. De andere artikelen in de totale boordvoorraad blijven buiten beschouwing. 
Hieronder vallen de volgende soorten artikelen: voedingsmiddelen, ontsnappingsartikelen, 
munitie, toiletpapier, etc. 

1.5.3 Reservedelen t.b.v. Technische Dienst 

Aan boord is een aantal groepen met afzonderlijke disciplines te onderscheiden, de 
zogenaamde 'dienstvakken'. Van deze dienstvakken is de Operationele Dienst (OD) de 
gebruiker van de technische systemen aan boord, en zijn de Technische Dienst (TD) en de 
Wapentechnische Dienst (WO) verantwoordelijk voor het instandhouden van die technische 

2 In relatie tot het 'operationeel varen' moet onder 'operaties' verstaan worden: opgedragen 
missies. 

5 



Afstudeeronderzoek OZDITUE 

systemen. De WD heeft daarbij de verantwoordelijkheid over zogenaamde Sensor-, Wapen
en Commando-systemen (SEWACO), terwijl de TD verantwoordelijk is voor de 
platforminstallaties (de systemen die samenhangen met de voortstuwing en energie
opwekking en -distributie). 

Het onderzoek zal gericht worden op de reservedelen welke benodigd zijn voor het 
instandhouden van de technische systemen welke ender de verantwoordelijkheid van de 
Technische Dienst vallen. De benodigde reservedelen voor de SEWACO-systemen zullen 
buiten beschouwing worden gelaten. 

1. 5. 4 Onderscheid vredes- en crisisoperaties 

Er moet een onderscheid aangebracht worden in reservedelen die bij vredesoperaties aan 
de ene kant en crisisoperaties aan de andere kant aan boord moeten zijn. 
Voor de noodzaak van dit onderscheid zijn twee redenen aan te voeren: 

1. operationele eisen: 
ten tijde van crisis (oorlog) gelden meer beperkende operationele eisen ten aanzien van 
het varen met onderzeeboten, dan tijdens het uitvoeren van vredesoperaties. Deze eisen 
betreffen voornamelijk aspecten als geluidsdiscipline3 en het voorkomen van de zoge
naamde 'schokaanlopers'4 

. Aangezien de reservedelen aan boord zijn opgeslagen in 
kisten, zou een aantal kisten ten tijde van crisis van boord verwijderd moeten worden, 
aangezien de opstelling van deze kisten niet voldoet aan de eerder genoemde strengere 
eisen. De kisten worden namelijk momenteel op elkaar gestapeld en slechts met span
banden op (provisorische) fundaties bevestigd. 

2. overbodigheid van reservedelen: 
tijdens crisisoperaties zullen lang niet alle defecten aan installaties hoeven, danwel kun
nen worden hersteld. Het betreft dan defecten die opgetreden zijn aan installaties die 
onderwatervarend niet toegankelijk zijn, danwel installaties die van minder groot belang 
voor het operationeel varen beoordeeld worden. 

De overbodigheid van reservedelen ten tijde van crisisoperaties maakt het dus mogelijk om 
een aantal kisten t.b.v. de opslag van reservedelen van boord te verwijderen, die niet 
voldoen aan de boven genoemde strengere operationele eisen. De dan nog aanwezige 
reservedelen zijn van vitaal belang. 

1. 5. 5 Preventief onderhoud 

Bij het vaststellen van het noodzakelijke onderhoud aan boord van de Walrusklasse 
onderzeeboten, moet het preventief onderhoud als een vast gegeven gezien worden. Dit 
vanwege het feit dat dit onderhoud mogelijk in de toekomst qua inhoud kan veranderen; de 
huidige invulling van het preventief onderhoud staat niet ter discussie in dit onderzoek. 

3 Het hanteren van de geluidsdiscipline houdt in dat gestreefd wordt naar het minimaliseren 
van detectie als gevolg van uitgestraald geruis. 
Apparatuur en appendages moeten een schok van een aantal "G's" kunnen weerstaan in 
geval van een dieptebom. Met dit uitgangspunt dient rekening gehouden te warden bij de 
plaatsing van apparatuur en artikelen. Gebeurt dit niet, dan kunnen mechanische kortsluitingen 
ontstaan. 
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Het is zaak om een methode te ontwikkelen waarbij de hoeveelheid benodigde reservedelen 
voor het preventief onderhoud vastgesteld kan worden, waarbij rekening wordt gehouden 
met aanvullingen/wijzigingen in de toekomst. 

1.6 Onderzoeksopzet 

Om een duidelijk beeld te vormen van het onderzochte probleem bleek het noodzakelijk een 
aantal begrippen te introduceren c.q. nader toe te lichten. Allereerst is daartoe onderzocht 
hoe en waar de reservedelen momenteel zijn opgeslagen, en hoe gekomen is tot de huidige 
inhoud van het reservedelenpakket. Tevens is onderzocht hoe de onderhoudsuitvoering bij 
de Onderzeedienst tot stand is gekomen. E.e.a. is beschreven in bijlagen A en B. 

Aan de hand van theoretische achtergronden is voor de onderzochte situatie vastgesteld 
hoe de onderhoudsvraag aan boord van onderzeeboten leidt tot een vraag naar 
reservedelen. Vervolgens is de oplossingsrichting gekozen om de optimale boordvoorraad 
van reservedelen te bepalen: het volledig opbouwen van een nieuwe reservedelenvoorraad. 
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden in de twee van toepassing zijnde categorieen 
van voorraadbeheersing van reservedelen, namelijk op basis van gepland onderhoud en op 
basis van incidenteel beslissen. 

Genoemd onderscheid heeft vervolgens als basis gediend voor het ontwikkelen van een 
beslissingsmethode voor het vaststellen van de benodigde reservedelen. 
Aan de hand van de dieselmotoreninstallatie is de ontwikkelde methode beproefd. Daarbij is 
aandacht besteed aan de mate van het afgestemd zijn van de reservedelenvoorraad op het 
noodzakelijke onderhoud. Tevens is bekeken of een reductie van de huidige reservedelen
voorraad t.b.v. de dieselmotoreninstallatie mogelijk is, zowel in het totaal aantal benodigde 
reservedelen als in benodigde (opslag)ruimte. 

De effecten van de ontwikkelde methode zijn vervolgens geevalueerd. Hierbij is een relatie 
gelegd naar de totale huidige reservedelenvoorraad aan boord en komen diverse 
aandachtspunten bij het gebruik van de methode naar voren. 

Tenslotte is in de conclusies aangegeven in welke mate aan de opdrachtformulering is 
voldaan en worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de ontwikkelde methode. 
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HOOFDSTUK 2: THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 

2.1 lnleiding 

Onderstaand wordt een kader geschetst waarbinnen de volgende drie zaken aan elkaar 
gerelateerd warden: het gebruik van de technische systemen aan board (de 
'platforminstallaties'), het ontstaan van een onderhoudsvraag, en de onderhoudsuitvoering. 
Dael van dat kader is om inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van de behoefte aan 
reservedelen. Verder warden de mogelijkheden (en beperkingen) van voorraadbeheersing 
van reservedelen uiteengezet. 

2.2 Onderhoudsbeheersing en uitvoering: een kader 

Om het gebruik van de technische systemen en het ontstaan van een onderhoudsvraag aan 
elkaar te relateren, wordt uitgegaan van de relatie tussen onderhoudsbeheersing en onder
houdsuitvoering volgens Gits [4], zie onderstaande figuur. 

onderhoudsvraag 

doelstelling 

onderhouds
beheersing 

randvoorwaarden 

ingrepen terugkoppeling 

te onderhouden 
TS'en 

onderhouden 
onderhouds- TS'en 

uitvoering 

Figuur 2. 1: De relatie tussen onderhoudsbeheersing en uitvoering 

Deze figuur behoeft enige uitleg: 
Een technisch systeem (TS) is een verzameling fysieke elementen met een specificeer
bare functie. De fysieke toestand van een TS bepaalt de eigenschappen die relevant 
geacht warden voor de vervulling van die functie. Externe factoren, veroudering en het 
gebruik van de TS'en hebben invloed op de toestand van deze systemen, en leiden tot een 
onderhoudsvraag. Hierbij moet onderhoud gezien warden als het geheel van activiteiten 
dat ten doel heeft een technisch systeem in de staat te houden of terug te brengen, die 
nodig geacht wordt voor de vervulling van de produktiefunctie. 
Onderhoudsbeheersing omvat alle beslissingen die betrekking hebben op het in de tijd 
afstemmen van onderhoudsmiddelen en onderhoudsoperaties, en moet derhalve gebaseerd 
warden op een voorspelling van de vraag naar onderhoud (Kortom: welk onderhoud moet 
aan de TS'en op welke tijdstippen warden uitgevoerd ?). 
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De (onderhouds)doelstelling kan worden geforrnuleerd als het tijdig uitvoeren van onder
houd onder aanvaardbare kosten. Het verwezenlijken van deze doelstelling moet geschie
den binnen de randvoorwaarden die opgelegd worden door het bedrijf waar de TS'en in 
gebruik zijn. 

2.3 Systeemonderhoud en onderhoudscapaciteit 

2. 3. 1 Het ontstaan van de onderhoudsvraag 

Onderzeeboten voeren operaties uit, uitgaande van het Vlieg-, Vaar- , Oefen- en Compen
satieschema (WOC). Dit schema geeft aan wanneer, welke periode op zee doorgebracht 
wordt, en wat er tijdens die periode voor operaties moeten warden uitgevoerd. Voor ver
schillende soorten operaties gelden verschillende (operationele) eisen te stellen aan de 
onderzeeboot. 

Externe factoren, veroudering en het gebruik van de onderzeeboot als geheel, hebben 
invloed op de toestand van de platforminstallaties. E.e.a. leidt tot een onderhoudsvraag van 
die platforminstallaties. 
Uitgaande van de (op de onderzochte situatie toegespitste) definitie van onderhoud als "alle 
activiteiten die ten doel hebben platforminstallaties in de staat te houden of terug te brengen, 
die nodig geacht wordt voor het uitvoeren van operaties", is de onderhoudsvraag te splitsen 
in een vraag naar preventief onderhoud ("in de staat te houden") en in een vraag naar 
correctief onderhoud ("in de staat terugbrengen"). 
Voor het uitvoeren van het onderhoud zijn onderhoudsdeskundigen en onderhoudsmiddelen 
nodig, inclusief benodigde reservedelen. De verschillende soorten deskundigen en de 
gereedschappen die hen ten dienste staan worden ook wel aangeduid met de term 
capaciteit. 

De onderhoudsbeheersing omvat de beslissingen die betrekking hebben op het in de tijd 
afstemmen van de capaciteiten en reservedelen op de onderhoudsoperaties (de noodza
kelijke onderhoudsactiviteiten) . Onderhoudsbeheersing impliceert dus een coordinatie van 
activiteiten, en dan meer in het bijzonder een coordinatie met betrekking tot het tijdsaspect. 
Als men aan een onderhoudsoperatie wil/moet beginnen, dan zullen de noodzakelijke 
capaciteiten en reservedelen aanwezig moeten zijn. Om deze coordinatie in toekomstige 
perioden mogelijk te maken meet een voorspelling gedaan worden van de onderhoudsvraag. 

2. 3. 2 Voorspellen van de onderhoudsvraag 

Het voorspellen van de onderhoudsvraag betreft het bepalen welk onderhoud aan de plat
forminstallaties aan boord, op welke tijdstippen moet worden uitgevoerd. Aangezien de aan 
boord aanwezige platforminstallaties volledig bekend zijn, is de uiteindelijke onderhouds
vraag een superpositie van de onderhoudsvraag van de individuele platforminstallaties. 

De toekomstige onderhoudsvraag van een individuele platforminstallatie wordt in eerste 
instantie bepaald door het WOC dat het toekomstig gebruik van de platforminstallatie 
specificeert. Op basis van dit gebruiksprofiel kan aan de hand van het geordende stelstel 
voorgeschreven onderhoudsregels vastgesteld worden welke onderhoudsoperaties moeten 
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worden uitgevoerd en op welk moment uitvoering moet geschieden. Dit geordende stelstel 
voorgeschreven onderhoudsregels wordt aangeduid met de term onderhoudsconcept. 
Het onderhoudsconcept bepaalt -gebaseerd op het toekomstig gebruik van het systeem- de 
vorm en inhoud van de onderhoudsvraag [9]. Omgekeerd kan - uitgaande van een bepaalde 
onderhoudsvraag - aan de hand van het onderhoudsconcept kan worden vastgesteld hoe de 
(samenstelling van de) onderhoudsvraag tot stand is gekomen. 
Als gevolg van de onderhoudsvraag ontstaat een behoefte naar capaciteit en reservedelen. 
Deze behoefte wordt hieronder verder aangeduid met 'vraag'. 
E.e.a. is schematisch in onderstaande figuur weergegeven. 

onderhouds
concept 

gebruik van 
het systeem 

!'-!" 
. ;' .. 

··•vraag 

vraag naar 
capaciteit 

vraag naar 
reservedelen 

Figuur 2.2: De relatie tussen gebruik van het systeem en het ontstaan van 
een vraag naar reservedelen en capaciteit. 

Bij het voorspellen van de onderhoudsvraag moet nu onderscheid gemaakt worden in de 
twee vormen van onderhoud die -gebaseerd op het onderhoudsconcept- voorkomen in die 
onderhoudsvraag: 
• preventief onderhoud. zoals dat beschreven is in het Planmatig Onderhoud, en 
• correctief onderhoud. 

Het vraagproces naar preventief onderhoud staat vast . Afhankelijk van de periodiciteit van 
de PO-kaarten is de behoefte aan onderhoudsmiddelen voor een bepaalde periode te 
bepalen. Er is sprake van een grotendeels voorspelbare vraag (deterministische vraag) 
naar capaciteit en reservedelen . 

Het vraagproces naar correctief onderhoud staat niet vast; er is sprake van onzekerheid. Er 
is sprake van een nauwelijks voorspelbare vraag (stochastische vraag) naar capaciteit en 
reservedelen. Het karakter van de voorspelbaarheid in de vraag naar correctief onderhoud 
wordt bepaald door de mate van onzekerheid. 
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden in enerzijds storingen waarvan de gevolgen 
volgens het onderhoudsconcept volledig te aanvaarden zijn en waarvan uitstel van reparatie 
acceptabel is (defect aan verlichting in een compartiment}, en anderzijds in storingen 
waarvan de gevolgen als onacceptabel beoordeeld moeten worden en die onmiddellijk 
reparatie behoeven (defect aan dieselmotor). Ten aanzien van deze laatste soort storingen 
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moet opgemerkt worden dat deze storingen voorkomen hadden moeten worden door het 
definieren van preventief onderhoud. In de onderzochte situatie moet dit neerkomen op het 
formuleren van een PO-taak waarin een inspectie of periodieke revisie wordt beschreven. 
Hiertoe is men echter niet altijd overgegaan. 

2.3.3 Vraag naar reservedelen 

De vraag naar reservedelen kan worden gezien als een afgeleide van de onderhoudsvraag, 
en is derhalve ook te verdelen in een vraag die enerzijds deterministisch is (t.b.v. preventief 
onderhoud (PO)) en anderzijds stochastisch (t.b.v. correctief onderhoud). lmmers, de aard 
van het vraagproces naar reservedelen is afhankelijk van het onderliggende onderhouds
concept (1 O]. Hierbij zijn drie vormen van vervanging van onderdelen mogelijk: 
1. Toestandsafhankelijke vervanging: 

regelmatig worden onderdelen ge·inspecteerd op bijvoorbeeld slijtage. Het moment 
van vervangen kan redelijk nauwkeurig worden voorspeld. Het resulterende vraag
proces naar reservedelen is deterministisch. 

2. Gebruiksduurafhankelijke vervanging: 
het onderhoud kan gepland worden en dus ook een deel van de behoefte aan reser
vedelen. Het resulterende vraagproces is deterministisch. 

3. Storingsafhankelijke vervanging: 
het onderhoud is niet gepland aangezien we te maken hebben met reparaties, waar
van uitstel onacceptabel is. Het vraagproces dat hieruit volgt is stochastisch. 

Met bovenstaande vormen van vervanging van onderdelen zal moeten worden bepaald of 
en welke reservedelen in de boordvoorraad opgenomen worden. 

2.4 Oplossingsrichtingen voor optimale reservedelenvoorraad 

2.4. 1 Zero-Defects; de 'nul'-optie 

Een benadering die momenteel in zwang raakt is het streven naar 'Zero-Defects'; alles 
(100%) wordt goed geleverd. Conform de principes van de moderne kwaliteitsbeheersing, 
wordt bij elk produktieproces zoveel mogelijk de nadruk gelegd op het voorkomen van fouten 
in plaats van op het corrigeren van fouten die zijn gemaakt. E.e.a. onder het motto 
'voorkomen is beter dan genezen'. Dit betekent dat leveranciers van produkten hun proces
sen steeds analyseren op mogelijke foutenbronnen, en investeren in methoden die deze 
fouten voorkomen (11 ]. 
Als we er nu vanuit gaan dat de leveranciers installaties hebben geleverd die 100% goed 
zijn, dan zouden we geen reservedelen nodig hebben om eventuele defecten aan die 
installaties te verhelpen. In dat geval zouden we spreken van de zogenaamde 'nul'-optie; er 
hoeven in het geheel geen reservedelen in de boordvoorraad te worden opgenomen. 
Een dergelijke benadering is voor de onderzochte situatie echter een utopie. Aan de 
bestaande platforminstallaties moet regelmatig preventief onderhoud worden uitgevoerd om 
de installaties 'in de staat te houden of terug te brengen die nodig geacht wordt voor de 
vervulling van de functie'. Tevens treden storingen op aan de installaties die niet middels het 
preventief onderhoud voorkomen zijn. 
De 'nul'-optie wordt derhalve als oplossingsrichting verworpen. 
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2.4.2 'Opbouwen' van een nieuwe reservedelenvoorraad 

Bij deze oplosrichting meet per installatie aangegeven worden welke reservedelen benodigd 
zijn voor het noodzakelijke onderhoud. De beslissing voor het al dan niet opnemen van 
reservedelen in de boordvoorraad moet dan geschieden op basis van een structurele 
methode waarbij in voorkomende gevallen de beschouwde reservedelen getoetst moeten 
worden aan criteria. 

2.4.3 'Saneren' van de bestaande reservedelenvoorraad 

Bij deze oplosrichting zal per artikel dat momenteel in de reservedelenvoorraad aanwezig is, 
aangegeven moeten worden of dat artikel aan boord meet blijven of uit de boordvoorraad 
verwijderd moet worden. E.e.a. zou te realiseren zijn aan de hand van de opgave van de 
aan boord aanwezige reservedelen in het Subgebruikers Administratie-systeem (SGA)). 

Nu geldt het volgende: nadat sanering van de bestaande boordvoorraad zou zijn uitgevoerd, 
moet de boordvoorraad worden aangevuld met reservedelen waar nu reeds behoefte aan 
bestaat (er wordt immers onder de huidige omstandigheden 'misgegrepen'). Het opnemen 
van die reservedelen in de boordvoorraad zou moeten worden getoetst aan dezelfde criteria 
die gehanteerd worden voor het opbouwen van de nieuwe reservedelenvooraad. Hierdoor 
zou de oplossingsrichting 'saneren' tezamen met de oplossingsrichting 'opbouwen' moeten 
worden uitgevoerd. 
Op basis van het bovenstaande wordt daarom als oplossingsrichting voor de reservedelen
voorraad het opbouwen van een compleet nieuwe voorraad gekozen. 

2.5 Welke reservedelen in de boordvoorraad ? 

2. 5. 1 Voorraadbeheersing van reservedelen in het algemeen 

Bij het bepalen welke reservedelen in de boordvoorraad moeten worden opgenomen, 
begeven we ons op het gebied van de voorraadbeheersing van reservedelen. Gangbare 
methoden van voorraadbeheersing (in het geval van produktiebedrijven) verliezen hier hun 
toepasbaarheid, of zullen niet of nauwelijks bijdragen tot oplossing van het voorraadpro
bleem. Hiervoor is als belangrijkste reden aan te voeren dat de meeste reservedelen slechts 
sporadisch benodigd zijn, zodat er geen (bruikbare) verbruikscijfers zijn, en behoeftevoor
spelling met statistische methoden zeer moeilijk, zo niet onmogelijk wordt [10]/[12] . 

In principe kunnen er drie categorieen voor de voorraadbeheersing van reservedelen 
onderscheiden worden [1 O] , en wel gebaseerd op: 
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a. gepland onderhoud: 

die reservedelen waarvan de behoefte in hoge mate afhankelijk is van gepland on
derhoud aan de technische systemen in gebruik. 

b. statistische modellen: 
die reservedelen waarvan de behoefte niet afhankelijk is van gepland onderhoud, 
maar die zo vaak onvoorzien benodigd zijn, dat gesproken kan warden van een 
(regelmatige) vraag. 

c. incidenteel beslissen: 
die reservedelen waarvan de behoefte niet afhankelijk is van het gepland onderhoud, 
en die evenmin het gedrag van een (regelmatige) vraag vertonen. Per geval moet 
beslist warden of het reservedeel in de voorraad moet warden opgenomen. 

Alvorens de van toepassing zijnde categorieen van voorraadbeheersing in de onderzochte 
situatie warden ge'identificeerd, is het noodzakelijk het beheersen met behulp van statisti
sche model/en verder uit te werken. 

2. 5. 2 Voorraadbeheersing met statistische model/en 

Het kan voorkomen dat een reservedeel regelmatig benodigd is voor onvoorzien onderhoud. 
Dan kan er gesproken warden van een vraagproces . Hierdoor zou voorraadbeheersing met 
een bestaand voorraadbeheersingsmodel mogelijk zijn. 
Bij een dergelijk voorraadbeheersingsmodel moet gedacht warden aan bijvoorbeeld een 
model op basis van Statistical Inventory Control (SIC), in het algemeen aangeduid met de 
'bestelpuntmethode'. Bij deze methode wordt uitgegaan van de situatie zoals die in de 
onderstaande figuur is weergegeven. 

Fig. 2.3: De bestelpuntmethode voor een voorraadpunt 

In het kart komt het op het volgende neer [13): 
de driehoek symboliseert het voorraadpunt 
d1 : de vraag naar reservedelen gedurende een periode t 
/ : de zogenaamde 'voorlooptijd'; de tijd die verloopt tussen het moment waarop 

een behoefte aan reservedelen gesignaleerd wordt in het voorraadpunt, en 
het moment dat de bestelde hoeveelheid reservedelen in het voorraadpunt 
arriveert. 

Voor het voorraadpunt wordt een m,nimumniveau, s, gedefinieerd voor de economische 
voorraad. De economische voorraad is de fysiek aanwezige voorraad plus wat er nag 
onderweg is naar het voorraadpunt (uitstaande bestellingen, orders). 
Als de economische voorraad aan het begin van de periode kleiner is dan het minimum
niveau, s, wordt er een order geplaatst die groat genoeg is om de economische voorraad 
weer minstens gelijk aan s te maken. Deze order kan besteld warden met: 
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een vaste seriegrootte ( als er besteld wordt, wordt er met een vaste hoeveelheid 
besteld), of 
een variabele seriegrootte; lot-for-lot (bestellen tot een bepaald niveau S, dat groter 
is dan het minimumniveau s). 

Vervolgens duurt het de tijdsduur zo groot als de voorlooptijd, voordat de bestelling wordt 
ontvangen. Om deze methode praktisch toepasbaar te houden, wordt een vaste voorfooptijd 
aangenomen; als deze niet vast zou zijn, is het moment waarop behoefte is aan het plaatsen 
van de bestelling ook niet duidelijk ! 

In de onderzochte situatie is de hierboven beschreven bestelpuntmethode niet toepasbaar, 
en wel vanwege een drietal redenen: 

1. De bestelpuntmethode is alleen toepasbaar als sprake is van een voldoende grote 
behoefte aan reservedelen. In dat geval immers, zijn er voldoende verbruikscijfers 
beschikbaar en is behoeftevoorspelling met statistische methoden mogelijk. In de on
derzochte situatie is onvoldoende vast te stellen of sprake is van een dergelijk vraag
proces. 

2. Bovendien zou de (vaste) voorlooptijd het noodzakelijk maken om de varende 
onderzeeboot tussentijds te bevoorraden voor alle reservedelen waarvan de voor
raad met deze methode beheerst worden. Deze tussentijdse bevoorrading zou dan 
continu moeten geschieden, aangezien de behoefte aan reservedelen per artikel niet 
even groot is, en bovendien per artikel de voorlooptijd varieert. Deze continue tus
sentijdse bevoorrading is bij een operationele onderzeeboot echter niet mogelijk. 

3. De reservedelen waarvan de voorraad met de bestelpuntmethode wordt beheerst, 
leiden de aandacht af van de reservedelen die daadwerkelijk aandacht behoeven. 
Het is niet waarschijnlijk dat juist deze 'belangrijke' reservedelen in de klasse reser
vedelen voorkomen, waarvan de voorraad met de bestelpuntmethode beheerst zou 
kunnen worden. 

Kortom: 
het toepassen van de bestelpuntmethode wordt in de onderzochte situatie als niet zinvol 
ervaren. Enerzijds kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de toepasbaarheid van deze 
methode (voldoende verbruikscijfers aanwezig ?) en anderzijds wegen de voordelen van een 
dergelijke methode, in de vorm van een lage voorraad, niet op tegen de nadelen (extra 
kosten van transport/beheersing , en 'bliksemafleider' van de daadwerkelijk belangrijke 
reservedelen). 

2.5.3 De van toepassing zijnde beheersingscategorieen 

Nu het beheersen met een statistisch model voor de onderzochte situatie is verworpen, kan 
gesteld worden dat de van toepassing zijnde categorieen voor voorraadbeheersing van 
reservedelen te reduceren zijn tot een tweetal. Deze twee categorieen zijn gebaseerd op de 
aard van het aan het onderhoud gerelateerde vraagproces naar reservedelen (zie 2.3.3) en 
zijn: 

a, Gepland onderhoud: 
Reservedelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van het preventief onderhoud (Planmatig 
Onderhoud, PO) dienen aan boord te zijn, om varend dat PO uit te kunnen voeren. Aange
zien het PO een bepaalde periodiciteit kent, is de afgeleide behoefte aan reservedelen 
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voomamelijk een cyclische. Deze behoefte aan reservedelen is redelijk nauwkeurig voor
spelbaar aangezien in de situatie van gepland onderhoud gesproken wordt over toestands
afhankelijke en gebruiksduurafhankelijke vervanging: het vraagproces naar reservedelen is 
deterministisch. 

b. locidenteel beslissen: 
Voor reservedelen waarvan de behoefte niet volgt uit gepland onderhoud maar die optreedt 
als gevolg van een storing waarvan uitstel van reparatie onacceptabel is, geldt dat van geval 
tot geval beslist moet worden of het reservedeel al dan niet aan de boordvoorraad moet 
worden toegevoegd. Het onderhavige vraagproces naar de reservedelen is in dit geval 
stochastisch. 
Om de beslissing tot opname in de boordvoorraad te structureren moeten de reservedelen 
getoetst worden aan criteria. 

Met deze twee beheersingscategorieen moet een beslissingsmethode voor het vaststellen 
van benodigde reservedelen ontwikkeld worden. Alvorens hiertoe wordt overgegaan moet 
eerst nog aandacht besteed worden aan de term 'criteria', die al meerdere malen gebruikt is 
in relatie tot 'toetsen'. 

2. 5. 4 Toetsingscriteria 

Voor de reservedelen behorende tot de beheersingscategorie 'incidenteel beslissen' geldt · 
dat deze getoetst moeten worden aan criteria, alvorens tot opname in de boordvoorraad 
over te gaan. De meest gangbare criteria voor het bepalen van het al dan niet op voorraad 
houden van reservedelen zijn volgens de literatuur [10) 'relevantie', 'leveringstijd' en 'prijs'. 

Het criterium 'relevantie' impliceert het belang van het reservedeel voor het functioneren van 
de installatie, als het onderdeel defect is (geraakt). Hierbij komt echter onvoldoende tot uiting 
of er n6g zo'n installatie is, die de functie over zou kunnen nemen, of het verschil in belang 
van de installatie voor het voltooien van de missie. 

Ten aanzien van het criterium '/everingstermijn" kan gesteld worden dat dit criterium minder 
geschikt is voor de onderzochte situatie. lmmers, ondanks het feit dat van bepaalde reser
vedelen het moment waarop deze benodigd zijn precies te voorspellen is, dienen deze 
reservedelen toch in de boordvoorraad opgenomen te worden om het benodigde onderhoud 
uit te voeren, aangezien het bevoorraden van onderzeeboten varend niet altijd mogelijk is. 
Een mogelijk alternatief hiervoor zou zijn om reservedelenpakketten over te vliegen naar de 
eerstvolgende haven, indien deze reservedelen op dat moment benodigd zijn. Het nadeel 
van deze handelwijze is dat dit extra kosten met zich meebrengt, namelijk t.a.v. het overvlie
gen, maar ook vanwege de grotere (aggregaat)beheersingsinspanning die benodigd is om 
het tijdstip van overvliegen voor meerdere onderzeeboten te bepalen. 

Het criterium 'prijs' is van groot belang voor de kosten van investering in de voorraad. Des
alniettemin moet dit criterium mogelijk toch ter discussie gesteld worden vanwege de aan 
boord toegepaste, zeer prijzige onderdelen. Naast reservedelen die in aanschaf slechts 
enkele tientallen guldens bedragen (mechanical seal van koelwaterpompen), komen reser
vedelen voor die circa fl 10.000,- bedragen (printkaarten voor de aan boord toegepaste 
computers). Overeenkomst in de genoemde reservedelen is dat ze -ongeacht de prijs- even 
onmisbaar kunnen zijn. 
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Kort6m: goede, bruikbare criteria zullen moeten worden ontwikkeld om te kunnen bepalen of 
een specifiek reservedeel al dan niet in de boordvoorraad meet worden opgenomen. 

2.6 Classificatie van de reservedelen 

2. 6. 1 ABC-analyse in produktiebedrijven 

Aan de hand van willekeurige criteria kan een classificatie gemaakt worden van artikelen in 
(bijvoorbeeld) een drietal klassen, te weten A, B en C. Deze methode van classificeren wordt 
aangeduid met de term ABC-analyse en kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden 
(waaronder voor voorraadbeheersing van artikelen). 
In produktiebedrijven is de classificatie van artikelen in drie klassen over het algemeen 
gebaseerd op slechts een criterium, namelijk de omzetbijdrage van de betrokken artikelen, 
op jaarbasis. Met behulp van een Pareto-analyse worden deze artikelen in een dalende 
reeks van geldbedragen gerangschikt. Uitvoering van deze analyse leert dan dat 20% van 
de artikelen uit het assortiment, verantwoordelijk is voor 80% van de omzet (de zogenaamde 
80-20%-regel) . Gezien het belang dat over het algemeen aan deze omzetbijdrage van 
artikelen gehecht wordt, wordt de genoemde 20% van de artikelen ingedeeld in de klasse A 
Op deze klasse zou het management zich met name moeten richten, en minder op de C
klasse, die over het algemeen uit 65% van de artikelen bestaat, en die 'slechts' 5% van de 
totale omzet op jaarbasis vertegenwoordigen . 

2. 6. 2 Aangepaste ABC-analyse 

In de onderzochte situatie geldt dat een gering belang wordt gehecht aan het criterium 'prijs' 
en dat de noodzaak bestaat tot het toepassen van andere criteria (zie 2.5.4) . Tevens kan 
gesteld worden dat er aan meerdere criteria tegelijkertijd getoetst meet warden, aangezien 
het toetsen aan slechts een criterium een onvoldoende classificatie van de verschillende 
groepen reservedelen zal opleveren gezien het belang dat ook aan de andere criteria 
gehecht meet worden. Hierdoor kan gesteld worden dat de traditionele ABC-analyse voor de 
onderzochte situatie gewijzigd meet worden in een multi-criteria-analyse [14] . 
Bij het toepassen van deze multi-criteria-analyse, zou elk toegepast criterium leiden tot het 
onderscheiden van een aantal categorieen (stel : n). In combinatie met een ander criterium 
leidt dit tot n2 combinaties. Als nu m criteria gebruikt warden voor de toetsing, dan leidt dit tot 
een totaal van nm combinaties, die elk een categorie met een bijbehorende beheersingsstra
tegie geven. 
Om nu te komen tot een beperkt aantal categorieen , en daarmee een beperkt aantal 
beheersingsstrategieen, verdient het aanbeveling om de classificatie van de reservedelen uit 
te voeren op een wijze waarbij sequentieel een aantal stappen doorlopen wordt. Deze 
benadering verdient de voorkeur boven het indelen op intu"itieve basis aangezien voor deze 
wijze van indelen inzicht is benodigd in het combinatorische effect van de beschouwde 
criteria. Dit inzicht is over het algemeen alleen bij ter zake kundigen aanwezig. 
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2.7 Conclusie ta.v. de theoretische achtergronden 

In dit hoofdstuk is afgeleid hoe een onderhoudsvraag van platforminstallaties leidt tot een 
vraag naar reservedelen. Hierbij is de vraag naar reservedelen t.b.v. preventief onderhoud 
grotendeels voorspelbaar en de vraag naar reservedelen t.b.v. correctief onderhoud nauwe
lijks voorspelbaar (de aard van het vraagproces naar reservedelen is afhankelijk van het 
onderliggende onderhoudsconcept). 

Als oplossingsrichting voor de optimale reservedelenvoorraad is gekozen voor het 
'opbouwen' van een nieuwe voorraad. Om te bepalen welke reservedelen in de boordvoor
raad opgenomen moeten worden, zijn de van toepassing zijnde categorieen voor voorraad
beheersing vastgesteld. Voor de onderzochte situatie zijn dat de volgende categorieen: 

gepland onderhoud; 
incidenteel beslissen. 

De behoefte aan reservedelen t.b.v. de laatstgenoemde categorie moet worden bepaald aan 
de hand van nog te bepalen criteria, die voor de onderzochte situatie afwijken van de 
volgens de literatuur meest gangbare ('relevantie' , 'leveringstermijn' en 'prijs'). 
Het verdient aanbeveling om de toetsing aan de criteria sequentieel uit te voeren in plaats 
van op basis van een multi-criteria analyse (aangepaste ABC-analyse). Dit vanwege het 
vereiste inzicht in het combinatorische effect van de criteria, dat slechts bij ter zake kundigen 
voorkomt. 

In het volgende hoofdstuk zullen de benodigde criteria worden bepaald als onderdeel van de 
beslissingsmethode voor het vaststellen van benodigde reservedelen. 
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HOOFDSTUK 3: 

Beslissiagsmethode reservedelen 

BESUSSINGSMETHODE RESERVEDELEN 

3.1 lnleiding 

Nu de randvoorwaarden voor de beheersing van reservedelen zijn aangegeven, kan een 
aanvang genomen warden met het ontwikkelen van een beslissingsmethode voor het 
vaststellen van de benodigde reservedelen aan board van de Walrusklasse onderzeeboten. 
Hierbij zal rekening gehouden moeten warden met het onderscheid in de twee van toepas
sing zijnde categorieen voor voorraadbeheersing van reservedelen. Dit leidt tot een splitsing 
in: 

het vaststellen van de behoefte aan reservedelen t.b.v. preventief onderhoud (op 
basis van gepland onderhoud); 
het vaststellen van de behoefte aan reservedelen t.b.v. correctief onderhoud (op 
basis van incidenteel beslissen). 

3.2 Reservedelen t.b.v. preventief onderhoud 

3. 2. 1 Het belang van preventief onderhoud 

Het preventief onderhoud wordt uitgevoerd om de technische systemen in de toestand te 
houden, welke als noodzakelijk wordt geacht voor het vervullen van de produktiefunctie. 
Kortom: het preventief onderhoud moet warden uitgevoerd om de inzetbaarheid van de 
onderzeeboot als wapensysteem, ook op termijn te garanderen. 

Uitgaande van het belang dat aan het preventief onderhoud (Planmatig Onderhoud) wordt 
gehecht, dienen de -voor deze vorm van onderhoud benodigde- reservedelen absoluut aan 
board te zijn. 

3. 2. 2 Planning van het Planmatig Onderhoud 

Het preventief onderhoud aan de platforminstallaties aan board van de onderzeeboten wordt 
uitgevoerd in de vorm van Planmatig Onderhoud. Dit PO-systeem bestaat uit: 
a. onderhoudstaken met een vast tijdsinterval , waarbij dit tijdsinterval uiteenloopt van 

twee weken tot twee jaren; 
b. onderhoudstaken afhankelijk van het aantal draaiuren van de installatie waarop de 

onderhoudstaak betrekking heeft5
. 

Het plannen van het Planmatig Onderhoud geschiedt door de Onderzeedienst, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van verzamellijsten waarop vermeld staat, welke en wanneer de PO
taken moeten warden uitgevoerd. Deze verzamellijsten warden opgesteld per zuil van de 
Technische Dienst organisatie (zie bijlage 8). 

5 De daadwerkelijke onderhoudsinitiering geschiedt door het overschrijden van het draaiuren
interval, dat als zodanig door de taak "Running Hours"van het lnformatie Verwerkend Systeem 
(IVS) wordt geregistreerd. Deze taak Running Hours is een deel van het computerprogramma 
van de geautomatiseerde bedienings- en bewakingsinstallatie, dat het aantal draaiuren van di
verse installaties on-line registreert. 
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De verzamellijsten met de opgave van het uit te voeren onderhoud warden per 4-maande
lijkse periode aangeboden aan de onderzeeboten. De onderzeeboten gebruiken de verza
mellijst als planning, maar ook als rapportageformulier, waarmee de Onderzeedienst kan 
vaststellen wat de onderhoudsstatus is van de desbetreffende onderzeeboot, en wat 
de (eventuele) redenen zijn van het niet uitvoeren van onderhoudstaken6

• 

In deze verzamellijsten zijn PO-taken opgenomen met een periodiciteit ~ 4 maanden, die 
iedere periode moeten warden uitgevoerd. Tevens zijn in deze verzamellijsten ook de PO
taken met een periodiciteit van> 4 maanden opgenomen. Aangezien het grootste tijdsinter
val tussen uitvoering van dezelfde onderhoudstaak twee jaar bedraagt, betekent dit dat de 
planning van het PO een cyclus heeft van twee jaar, en dat er dus voor die twee jaar 6 (2 
jaar • 3 perioden van 4 maanden) verschillende verzamellijsten bestaan. 
Over het algemeen warden de PO-taken met een tijdsinterval van 'meerjarig' (MJ) ingepland 
tijdens een tussentijds onderhoud (TTO) of meerjarig onderhoud (MJO). Dit is onderhoud dat 
met een cyclus van respectievelijk 3 en 6 jaar wordt uitgevoerd gedurende een dokperiode. 
De bijbehorende PO-taken hoeven derhalve niet varend te warden uitgevoerd. 

3. 2. 3 Benodigde reservede/en 

De voor de on·derhoudswerkzaamheden benodigde artikelen staan op de PO-kaart vermeld 
onder 'benodigdheden'. Onder deze artikelen moeten warden gerekend: universele en 
specifieke gereedschappen en reservedelen. Hierbij mag warden uitgegaan van het feit dat 
de benodigde universele gereedschappen aan board aanwezig zijn. 
Gezien het feit dat bij de planning van het PO gebruik gemaakt wordt van een 4-maande
lijkse periode, moet de behoefte aan reservedelen t.b.v. het PO op deze 4-maandelijkse 
periode afgestemd warden: door het per PO-kaart inventariseren van de behoefte aan 
reservedelen, is voor de 4-maandelijkse verzamellijst de totale behoefte aan reservedelen af 
te leiden7

. Hierop vormen de PO-kaarten met als onderhoudsuitvoerder RW (Rijkswerf) en 
EM (Eigen Middelen) een uitzondering, aangezien deze PO-taken tijdens een TTO danwel 
MJO moeten warden uitgevoerd. 

Afhankelijk van de benodigde reservedelen gedurende de 4-maandelijkse PO-periode, 
zouden door het magazijn van de Onderzeedienst standaardpakketten reservedelen kunnen 
worden voorbereid op basis van die 4-maandelijkse PO-planning. In deze standaardpak
ketten moeten dan die reservedelen worden opgenomen die in het preventief onderhoud 
regelmatig terugkeren (iedere 4 maanden). De reservedelen die incidenteel benodigd zijn 
voor het PO (minder vaak dan halfjaarlijks, dus jaarlijks of tweejaarlijks) moeten -indien de 
ruimte dat toelaat- standaard aan boord genomen worden. De reservedelen moeten dan 
opgeslagen warden in kisten, waarbij de standaardverstrekking na het verstrijken van de 
voorgaande 4-maandelijkse periode, door de bemanning van de onderzeeboot wordt 
omgewisseld met de vorige verstrekking. 
Deze groep reservedelen meet op een daarvoor speciaal te benoemen plaats opgeslagen 
worden. 

6 

7 

Een van de mogelijke redenen voor het niet uitvoeren van een taak conform de planning, is 
dat de te vervangen reservedelen niet voorkomen in de boordreserve, of dat de voorraad van 
deze delen is uitgeput. 
Hierbij is dan geen rekening gehouden met het verschuiven van PO-taken naar de 
opvolgende 4-maandelijkse periode (flexibiliteit in de uitvoering). 
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3.3 Reservedelen t.b.v. correctief onderhoud 

3. 3. 1 Het be Jang van co"ectief onderhoud 

Bij het bepalen van de benodigde reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud meet het 
belang van het correctief onderhoud voorop staan; reparatie van de storing meet dan 
geschieden, als de gevolgen van de storing onacceptabel danwel niet te overzien zijn. Deze 
gevolgen kunnen betrekking hebben op financiele aspecten, maar ook op veiligheidsas
pecten (gevaar voor de veiligheid van de onderzeeboot en haar bemanning). 

3. 3. 2 Structuur in vaststellen reservedelen 

Zeals in hoofdstuk 2 naar voren is gebracht, meet van geval tot geval bekeken worden of 
een reservedeel ten behoeve van correctief onderhoud al dan niet in de boordvoorraad meet 
worden opgenomen. Deze beslissing meet gestructureerd worden aan de hand van een 
methode. Deze methode meet op een dusdanige wijze opgebouwd zijn dat achtereenvol
gens de volgende zaken aan de orde komen: 

onderscheiden van de verschillende functies die door de installaties aan boord 
worden vervuld; 
vaststellen welke functies van groot belang zijn (op basis van toetsing aan criteria) . 
Hierbij zal een bepaalde classificatie moeten worden aangebracht; 
bepalen welke storingen zich in het verleden aan die functies hebben voorgedaan, 
en vaststellen welke storingen in de toekomst nog steeds op kunnen treden; 
bepalen welke reservedelen benodigd zijn voor het oplossen van genoemde 
storingen. 

In de onderstaande paragrafen zullen deze onderwerpen ter sprake komen. 

3.4 Decompositie van de functies van de onderzeeboot 

3.4. 1 De BSMl-indeling 

Uitgaande van het belang dat aan het correctief onderhoud gehecht meet worden in relatie 
tot de gevolgen van de storing, meet aangegeven worden welke storingen aan welke 
installaties verholpen moeten worden . Het functioneren van de onderzeeboot in haar geheel 
meet dus gedecomponeerd worden in een aantal afzonderlijke installatie-functies met elk 
hun eigen sub-functies. 
Als leidraad bij een dergelijke decompositie van de onderzeeboot in functionele blokken kan 
dienen de bestaande indeling van de Basis Standaard Materiaals lndicatie (BSMl-indeling). 
Aan de hand van een lijst met nummers worden op deze wijze afzonderlijke installaties 
onderscheiden. Een bijkomend voordeel van deze indeling is dat ook het uitvoeren van de 
PO-kaarten aan deze indeling is gerelateerd. Zo wordt met de installatie met het nummer 
12111 de dieselmotoreninstallatie bedoeld. 

3.4.2 Functionele decompositie 

In de te onderscheiden installaties zijn vele componenten aanwezig, die niet allemaal tot een 
zelfde functie van die installatie behoren. Dit betekent dat de gevolgen van een storing aan 
de ene sub-functie als ernstiger beschouwd kunnen worden, dan de gevolgen van een 
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storing aan een andere sub-functie in die zelfde installatie. De ene storing zal dus mogelijk 
verholpen moeten worden, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn voor een andere storing. 
Daarom moet de installatie verder functioneel gedecomponeerd worden opdat een onder
scheid gemaakt kan worden in de verschillende groepen componenten die tot een afzon
derlijke functie van die specifieke installatie behoren. Van deze afzonderlijke functies moet 
het belang worden vastgesteld met behulp van de -nog te bepalen- criteria. 

3.5 Bepalen van criteria 

3. 5. 1 Het beg rip risicodelen 

Alvorens een aanvang genomen wordt met het bepalen van de toetsingscriteria voor de 
onderzochte situatie, is het noodzakelijk om een in het vakgebied van voorraadbeheersing 
veel gebruikte term nader toe te lichten. Het gaat hierbij om de term risicode/en. 

risicodelen: [15] 
of verzekeringsdelen; dit zijn die reservedelen die qua verbruik helemaal niet voor 
voorraadvorming in aanmerking zouden komen (vanwege het verwachte zeer lage 
verbruik gedurende de totale gebruikstijd van het produktiemiddel; 'slow-movers'), 
ware het niet dat zij zeer essentieel zijn voor het 'functioneren' van het produktiemid
del. 

Het woord 'risico' in de term 'risicodelen' impliceert dus niet alleen een mate van gevaar dat 
zou kunnen optreden als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een reservedeel, maar 
ook een bepaald risico dat gelopen wordt door het investeren in voorraad van een dergelijk 
reservedeel. 
In de onderzochte situatie wordt niet uitsluitend gekeken naar die reservedelen die geken
merkt worden door een laag tot zeer laag verbruik (de zogenaamde 'slow-movers'), maar 
gaat het om het bepalen van de integrale voorraad reservedelen aan boord. De verwijzing 
naar risicodelen moet daarom warden losgelaten, en criteria warden afgeleid van die welke 
op de onderzochte situatie van toepassing zijn, namelijk 'veiligheid' en '(verantwoorde) 
bedrijfsvoering' . 

3. 5. 2 Het criterium essentialiteit 

Een zinsnede die wel aanspreekt uit bovenstaande definitie van 'risicodelen' is het feit dat 
deze reservedelen 'zeer essentieel zijn voor het functioneren van het produktiemiddel'. In de 
onderzochte situatie kan de mate van essentieel zijn voor het functioneren van de onder
zeeboot warden aangewend voor de beslissing tot het opnemen van reservedelen in de 
boordvoorraad. Hierbij moet dan warden gekeken naar de afzonderlijke groep componenten 
die tot een functie van een specifieke installatie behoren. 

Derhalve wordt essentialiteit als volgt gedefinieerd: 
de mate van onmjsbaar zijn van de beschouwde functie van de installatie voor het 
functioneren van de onderzeeboot in haar geheel, voor wat betreft veiligheid en een 
verantwoorde bedrijfsvoering. 
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Als de essentialiteit van een functie van een installatie groot is, betekent dit dat door het 
optreden van een defect aan de groep componenten behorende tot die functie, hetzij de 
veiligheid van de onderzeeboot en haar bemanning in gedrang kan komen, hetzij een 
verantwoorde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is. Het herstellen van het defect meet 
mogelijk zijn: de reservedelen t.b.v. de componenten behorende tot die functie moeten zijn 
opgenomen in de boordvoorraad. 
Een voorbeeld van een dergelijke essentiele functie is het ontballasten van de onderzee
boot, behorend bij de hogedruklucht-blaasinstallatie (BSMI 1612). Als een defect/storing aan 
componenten behorende tot deze functie is opgetreden, komt de veiligheid van de onder
zeeboot zeker in gevaar. 

De beoordeling van het al dan niet essentieel zijn van een functie van een installatie is 
moeilijk en meet derhalve geschieden door (materie)deskundigen. Aangezien de onderzoe
ker als Hoofd Technische Dienst aan boord van een Walrusklasse onderzeeboot gevaren 
heeft, zal hij zelf deze beoordeling uitvoeren, waarna zijn mening getoetst zal worden aan 
die van andere collega's. 

3. 5. 3 Het criterium redundantie 

Naast de essentialiteit van een functie van een installatie speelt ook de eventuele redun
dantie een rel. Hiermee wordt bedoeld dat de installatie op een dusdanige wijze 'dubbel' is 
uitgevoerd dat de bedoelde functie van de installatie overgenomen kan worden door een 
ander deel van die installatie. Door het redundant uitgevoerd zijn van een installatie ontstaat 
een bepaalde vorm van flexibiliteit in bedrijfsvoering. 

Derhalve wordt redundantie als volgt gedefinieerd: 
het dubbel (maar niet overbodig) uitgevoerd zijn van de technische installatie, waar
door (een deel van) de gespecificeerde functie van die installatie door een ander deel 
kan worden overgenomen. Dit i.v.m. veiligheid en een verantwoorde bedrijfsvoering. 

Over het algemeen zou het zo moeten zijn dat functies die als essentieel beoordeeld 
worden, op een of andere wijze overgenomen zouden moeten kunnen worden door een 
ander deel van de installatie dat die functie vervult. 
Als een installatie als niet-essentieel beoordeeld wordt, maar wel redundant is uitgevoerd, 
dan is het redundant uitgevoerd zijn van die installatie als een vorm van ·overbodigheid' te 
kenmerken: voor het redundant uitvoeren van de installatie zijn (vanuit de momenteel 
geldende inzichten) de verkeerde uitgangspunten gehanteerd. 

Voorbeeld van een redundant uitgevoerde installatie is de zoutkoelwaterinstallatie, welke is 
uitgerust met twee zoutkoelwaterpompen. waarvan er slechts een ender normale bedrijfs
omstandigheden bij hoeft te staan. Mocht een defect optreden aan de bijstaande zoutkoel
waterpomp, dan kan de andere zoutkoelwaterpomp de functie van het verschaffen van 
koelwater in het geheel overnemen. 

3. 5. 4 Het criterium operationeel belang 

Nu aan de ene kant het belang van het functioneren van (hoofddelen van) de installatie voor 
een veilige en acceptabele bedrijfsvoering aan bod is gekomen in de criteria 'essentialiteit' 
en 'redundantie', meet aan de andere kant ook neg de invloed duidelijk worden, die een 
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mogelijk defect aan een installatie heeft op het welslagen van een geplande operatie (i.e. 
missie). 
Binnen de Koninklijke Marine is de mogelijkheid geschapen dat commandanten van eenhe
den een zogenaamd 'operationeel defect' (OPDEF) in berichtvorm kenbaar maken (zie 
Vredesinstructies Commandant Zeemacht, VINED [16)) . Een dergelijk defect kan het met 
succes voltooien van een geplande operatie op termijn in gevaar brengen. Het is van belang 
een onderscheid te maken tussen enerzijds defecten aan installaties die de onderzeeboot 
als geheel niet-inzetbaar of beperkt-inzetbaar maken, en anderzijds defecten die de onder
zeeboot geheel-inzetbaar houden. In het OPDEF-format kan de indicatie weergegeven 
worden van het effect van de OPDEF op de geplande operatie van de eenheid met de 
volgende letters: N (niet-inzetbaar voor de operatie), B (beperkt-inzetbaar) en I (volledig 
inzetbaar). Kortom: bij een indicatie N en B zal/kan op termijn de opgedragen operatie niet 
uitgevoerd worden. 

Derhalve wordt operationeel belang als volgt gedefinieerd: 
de mate waarin het optreden van een storing aan een installatie het uitvoeren en 
voltooien van een geplande operatie op termijn in gevaar brengt. 

Als het voltooien van een geplande operatie op termijn onmogelijk wordt door een storing 
aan de installatie, dan kan gesteld worden dat het operationeel belang groot is en dat 
reservedelen aan boord dienen te zijn t.b.v. de componenten die de bedoelde functies van 
de installatie vervullen. 

3.6. Classificatie van reservedelen 

3. 6. 1 De service-graad 

Bij het doorlopen van de toetsing aan de criteria zal een bepaalde classificatie optreden. Er 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen klassen van reservedelen binnen het totale 
assortiment. Elke klasse van reservedelen vraagt dan om een verschillende aanpak. Een 
belangrijk aspect bij de vaststelling van de klassen reservedelen is het begrip servicegraad 
dat afkomstig is uit de voorraadbeheersing. In algemene termen wordt de servicegraad 
gedefinieerd als de mate waarin bestellingen kunnen worden uitgeleverd binnen de ge
vraagde leveringstermijn [17). Voor de onderzochte situatie kan de servicegraad als volgt 
worden geformuleerd: "het percentage van het totaal aantal aanvragen voor reservedelen 
dat op tijd en in het juiste aantal is afgeleverd". Men spreekt dan van de zogenaamde Pr 
servicegraad [18). 
Het meest ideale geval is uiteraard een servicegraad van 100%, maar dat betekent voor de 
onderzochte situatie dat van alle componenten in de installaties aan boord de reservedelen 
in de boordvoorraad opgenomen moeten zijn, teneinde de storingen die zich aan die 
componenten voordoen te kunnen herstellen. Dit is in de praktijk niet haalbaar, en daarom 
zal gestreefd moeten worden naar het zo ver als mogelijk maximaliseren van de service
graad. 
Door de Kok (vakgroep LBS/TUE) zijn diverse simulaties uitgevoerd om vast te stellen bij 
welke configuratie van voorraadpunten een maximale servicegraad te realiseren is [19). Een 
conclusie van deze simulaties is dat zo veel als mogelijk gestreefd meet worden naar het 
decentraliseren van de voorraad naar de gebruiker toe; een centraal voorraadpunt (zonder 
lokale voorraadpunten) waaruit alle gebruikers worden bevoorraad moet worden vermeden. 
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Deze algemene conclusie is het uitgangspunt geweest van het vaststellen van de onder
staande klassen (categorieen) van reservedelen. Hierbij moet verder gekeken worden dan 
de reservedelenvoorraad aan boord, aangezien de vraag gesteld moet worden waar de 
reservedelen opgeslagen worden als ze niet in de boordvoorraad hoeven te zijn opgenomen. 

3. 6. 2 Onderscheiden kl assen van reservedelen 

Klasse A: 
Er kan geconcludeerd worden dat als een functie en essentieel is voor de veiligheid van de 
onderzeeboot en haar bemanning, en de installatie niet-redundant is uitgevoerd voor deze 
functie, de reservedelen voor de groep componenten van deze functie aan boord zouden 
moeten zijn. Hierbij speelt het al dan niet van groot operationeel belang zijn geen enkele rol. 
Als echter een functie als essentieel beoordeeld wordt en bovendien de installatie redundant 
is uitgevoerd voor deze functie , dan hangt het van het operationeel belang van de installatie 
af, of de reservedelen t.b.v. componenten voor deze functie in de boordvoorraad moeten 
worden opgenomen. 
Bovenstaande groep reservedelen behoort tot de belangrijkste klasse (klasse A) en moet 
ondergebracht worden in de voorraad aan boord. 

Klasse B: 
De volgende klasse van reservedelen bestaat uit reservedelen die benodigd zijn voor 
componenten behorende tot functies die: 

essentieel zijn en waarvan de installatie redundant is uitgevoerd voor deze functie, 
maar waarvan het operationeel belang niet groot is, of 
niet-essentieel zijn en waarvan de installatie niet redundant is uitgevoerd voor deze 
functie, en waarvan bovendien het operationeel belang niet groot is, of 
niet-essentieel zijn en waarvan de installatie wel redundant is uitgevoerd voor deze 
functie, maar waarvan het operationeel belang groot is. 

Deze klasse van reservedelen is van minder groot belang dan de voorgaande klasse, maar 
gesteld kan worden dat deze onder handbereik (op afroep beschikbaar) moet zijn. Een 
goede oplossing hiervoor is om deze reservedelen aan te houden in het magazijn van de 
Onderzeedienst. Op deze wijze kan in geval van het bestaan van een behoefte aan reserve
delen, zoals die wordt aangegeven middels een bericht van de onderzeeboot (LOGSUP), 
een grotere servicegraad warden gerealiseerd en dus sneller op de bestaande behaefte 
warden gereageerd. Dit in vergelijking tot de situatie waarbij de levering van reservedelen uit 
het ene centrale voorraadpunt binnen de Kaninklijke Marine moet geschieden (in de vorm 
van het Materieel Logistiek Centrum (MLC)). 

Klasse C: 
De reservedelen t.b.v. componenten behorende tot functies van de installatie die niet
essentieel zijn, waarvoor de installatie redundant is uitgevoerd en waarvan bovendien het 
operationeel belang niet groot is, moeten worden ondergebracht in de laatste klasse reser
vedelen; klasse C. Deze reservedelen moeten -als ze 0berhaupt benodigd zijn- op voorraad 
gehouden worden op het centrale magazijn (het Materieel Logistiek Centrum, MLC). 
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3.6.3 Praktische hande/wijze 

Om het bovenstaande te verduidelijken, zal in het onderstaande een praktisch voorbeeld 
gegeven worden van de bedoelde functionele decompositie en de daaropvolgende toetsing 
aan criteria. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de volgende stappen: 

Stap 1: 
functionele decompositie; het vaststellen van de afzonderlijke functies die in een en 
dezelfde installatie voorkomen. 

Als de afzonderlijke functies zijn vastgesteld, meet per functie getoetst worden aan de 
criteria. Dit kan het best geschieden door het stellen van de volgende vragen. 

Stap 2: 

Stap 3: 

Stap 4: 

essentialiteit van de functie : is de beschouwde functie van de installatie onmisbaar 
voor wat betreft de veiligheid van de onderzeeboot en haar bemanning, of voor wat 
betreft een verantwoorde bedrijfsvoering ? 

redundantie van de installatie: kan de beschouwde functie van de installatie door 
een ander deel van die installatie worden overgenomen ? 

operationeel belang: leidt het niet verhelpen van een storing in de beschouwde 
functie van de installatie tot het op termijn niet kunnen uitvoeren van de opgedragen 
operatie/missie van de onderzeeboot ? 

E.e.a. zal worden verduidelijkt aan de hand van de lensinstallatie (BSMI 1521 ). 

Stap 1: onderscheiden van afzonderlijke functies 
De lensinstallatie heeft de volgende functies : 
a. het wegpompen van lenswater uit het scheepsvlak m.b.v. de zuigerlenspomp; 
b. het reinigen van het lenswater middels een filter, alvorens de zuigerlenspomp dit 

water wegpompt: 
c. het transporteren van lenswater naar de zuigerlenspomp d.m.v. een transportleiding 

die is uitgevoerd met een aantal scheidingsafsluiters: 
d. het opzuigen van het lenswater m.b.v. lenskorven die zijn aangesloten op de 

transportleiding van het lenswater. 
Nu de afzonderlijke functies van de lensinstallatie zijn ge"identificeerd, kan een aanvang 
genomen worden met het toetsen van de componenten t.b.v. die functies, aan de criteria. 

functie a: wegpompen van leoswater uit scheepsvlak 
Stap 2: is de functie essentieel ? 
Het wegpompen van lenswater m.b.v. de zuigerlenspomp kan als essentieel beoordeeld 
worden. lmmers, in geval van calamiteiten (schending van de waterdichte integriteit van de 
onderzeeboot) meet het binnengekomen water afgevoerd kunnen worden. 

Stap 3: is de installatie voor deze functie redundant uitgevoerd ? 
De lenspomp is de enige pomp die op reguliere wijze het lenswater kan verwijderen. In geval 
van nood kan de zuigertrimpomp worden geselecteerd voor deze functie, maar dit overscha-
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kelen duurt redelijk lang, en bovendien is het dan niet meer mogelijk om op grotere diepten 
de trim te herstellen. De zuigertrimpomp is dus geen redelijk alternatief voor deze functie. 
Derhalve moet geconcludeerd worden dat de installatie v.w.b. het wegpompen van lenswa
ter niet redundant is uitgevoerd. 

Deze twee stappen (stap 2 en 3) leiden tot het classificeren van de beschouwde functie (en 
daarmee dus ook de benodigde reservedelen t.b.v. componenten behorende tot die functie) 
in de belangrijkste klasse, klasse A. 

Op analoge wijze kan de tweede functie van de lensinstallatie getoetst worden aan de 
criteria. 

Functie b: ceioigen van bet leoswater roiddels een filter 
Stap 2: is de functie essentieel ? 
Het reinigen van het lenswater moet als niet essentieel beoordeeld worden, aangezien een 
storing/defect aan deze functie niet de veiligheid van de onderzeeboot of een verantwoorde 
bedrijfsvoering aantast. 
N.B.: het reinigen van het lensfilter moet in het kader van PO worden uitgevoerd. 

Stap 3: is de installatie voor deze functie redundant uitgevoerd ? 
Er is slechts een filter aanwezig: de installatie is v.w.b. het reinigen van het lenswater niet 
redundant uitgevoerd. 

Stap 4: is de functie van operationeel belang ? 
Het reinigen van het lenswater is niet van operationeel belang (door een defect aan het filter 
(lekke 0-ring van het deksel) wordt het uitvoeren van de opgedragen missie niet in gevaar 
gebracht). 

Op deze wijze wordt deze functie van de lensinstallatie (en daarmee de benodigde reser
vedelen) ingedeeld in de tweede klasse, klasse B. 

Op dezelfde wijze moet de volgende functie van de lensinstallatie beschouwd worden. 

Functie c: het transporteren van bet leoswater d,m,v, de transportleiding, 
Stap 2: is de functie essentieel ? 
Het transporteren van lenswater naar de zuigerlenspomp kan als essentieel beoordeeld 
worden. l.g.v. calamiteiten op het gebied van de waterdichte integriteit meet het water 
afgevoerd kunnen worden. 

Stap 3: is de installatie voor deze functie redundant uitgevoerd? 
Er is geen andere mogelijkheid van het verplaatsen van het lenswater naar de zuiger
lenspomp. De installatie is dus voor deze functie niet redundant uitgevoerd. 

Op deze wijze wordt deze functie van de lensinstallatie (en daarmee de benodigde reser
vedelen) ingedeeld in de eerste klasse, klasse A. 

Vervolgens moet ook de laatste functie van de lensinstallatie worden getoetst. 
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Functje d; het opzuigen van het leoswater roiddels lenskorven 
Stap 2: is de functie essentieel? 
Het opzuigen van lenswater is -gezien het bovenstaande- eveneens essentieel. Echter; het 
opzuigen van het lenswater kan ook geschieden zonder de lenskorven. De lenskorven zijn 
aangebracht om te voorkomen dat ongerechtigheden in de transportleiding terechtkomen, 
en daarmee defecten zouden kunnen veroorzaken (niet meer dichtgaan van afsluiters, 
vervuilen van het lensfilter, etc.). Dus: de functie van de lenskorven is oou essentieel. 

Stap 3: is de installatie voor deze functie redundant uitgevoerd ? 
Zander lenskorven kan dezelfde functie (namelijk het opzuigen van het water) warden 
uitgevoerd. De installatie is v.w.b. deze functie redundant uitgevoerd. 

Stap 4: is de functie van operationeel belang ? 
Een defect aan een lenskorf zal de opgedragen missie op geen enkele wijze be'invloeden. 
Dus: geen operationeel belang. 

Op deze wijze zullen de reservedelen t.b.v. componenten die deze functie vervullen in 
klasse C terecht komen, en moeten warden opgeslagen in het MLC. 

3. 7 Welke reservedelen ? 

3. 7. 1 Alie reservede/en uit stuklijst ? 

Nu duidelijk is geworden hoe te komen tot het indelen van de beschouwde functies in 
klassen, is daarmee nog niet duidelijk welke reservedelen voor de componenten die die 
functie vervullen in de reservedelenvoorraad aan boord moeten worden opgenomen. 
Ter illustratie het volgende (zie het voorbeeld van de lensinstallatie): de reservedelen voor 
de zuigerlenspomp, waarvan de functie (wegpompen van lenswater) in de belangrijkste 
klasse is ingedeeld, nemen nogal wat ruimte in qua aantal en formaat van enkele onder
delen (de krukas !). Bovendien bestaat de tekening van de zuigerlenspomp uit een groot 
aantal legnummers waarvan toekomstige vervanging op zijn zachtst gezegd discutabel is. 
Dit betekent dat door het opnemen van alle reservedelen t.b.v. de zuigerlenspomp een 
overschot aan reservedelen in de boordvoorraad gecreeerd wordt. Bovendien zal die 
voorraad bestaan uit reservedelen waarvan vervanging op zee niet of nauwelijks mogelijk is, 
laat staan tijdens het varen ender crisisomstandigheden. 
Kortom: een bepaalde pragmatische benadering is noodzakelijk alvorens reservedelen 
worden opgenomen in de boordvoorraad. 

3. 7. 2 Reservedelen op basis van historische gegevens 

Gezien het bovenstaande bestaat behoefte aan de volgende benadering. Alvorens tot 
opnemen in de boordvoorraad overgegaan wordt, moeten de betreffende reservedelen eerst 
worden 'gescreend'. Hiermee wordt bedoeld dat aan de hand van de beschikbare historische 
gegevens onderzocht meet worden of de reservedelen structureel benodigd zijn voor 
reparatie. Onder structuree/ wordt verstaan dat de specifieke reservedelen meer dan 
eenmaal benodigd zijn geweest voor het verhelpen van een storing, en dat die storing op 
meer dan een onderzeeboot is opgetreden. 
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Hiertoe moet gebruik gemaakt worden van de volgende handelwijze. 

Als eerste moeten de beschikbare historische storingsgegevens geraadpleegd worden. 
Deze bestaan uit: 
a. Proeftochtpunten en Garantiemeldingen8 (PTP'n en GM'n): 

rapportages van defecten aan (platform)installaties gedurende de eerste twee jaar 
varen van elke onderzeeboot. 

b. Rapportages Platformlnstallatie Defecten (RAPID-systeem): 
na de eerste twee jaar varen moeten storingen in de platforminstallaties worden ge
meld in de vorm van een RAPID. Hierbij is een bepaalde overlap mogelijk (storingen 
die op garantiemelding kenbaar zijn gemaakt kunnen ook middels RAPID gemeld 
zijn). 

Met bovenstaande bronnen van storingsgegevens is een duidelijk inzicht te krijgen in de 
storingen die in het verleden zijn opgetreden, en die in de toekomst kunnen optreden op 
bepaalde componenten behorende tot een bepaalde functie van een specifieke installatie. 
Uit deze opsomming van storingen moeten de volgende storingen verwijderd worden: 

de storingen die niet meer opportuun zijn vanwege het feit dat deze 'kinderziektes' 
betroffen, of inmiddels verholpen zijn door uitgevoerde modificaties op de installatie; 
de storingen die weliswaar tot componenten van een functie gerekend moeten 
worden, maar welke niet direct leiden tot het niet kunnen vervullen van die functie 
(uitstel van reparatie is mogelijk) ; 
de storingen die door de bootsbemanning niet uitgevoerd kunnen worden vanwege 
het ontbreken van de benodigde expertise. 

Op deze wijze kan per waargenomen functie van een installatie worden aangegeven welke 
storingen op componenten die die functie vervullen kunnen optreden, en kan worden 
vastgesteld welke reservedelen benodigd zijn om die storingen te verhelpen . E.e.a. is tot in 
detail aan de hand van de technische documentatie aangaande de betrokken installatie vast 
te stellen. 

Vervolgens moet gebruik gemaakt worden van de historische logistieke gegevens 
afkomstig uit het Voorraadadministratie-systeem (VAS/LOGDOC). Aan de hand van deze 
gegevens moeten de aanvragen voor reservedelen over de laatste 3 jaren worden be
schouwd waardoor een uitspraak gedaan kan worden over het 'structureel' gebruikt zijn van 
een reservedeel. Aan de hand van het totale verbruik van een specifiek reservedeel kan het 
aantal exemplaren worden vastgesteld dat in de boordvoorraad moet worden opgenomen. 

Met behulp van bovenstaande analyse van historische gegevens is het mogelijk op meer 
onderbouwde wijze een reservedeel op te nemen in de boordvoorraad. Als er echter 
gegronde redenen zijn om een reservedeel in de boordvoorraad op te nemen -ondanks het 
feit dat dit in het verleden nog niet gebruikt is geweest- dan moet dat reservedeel toch in de 
boordvoorraad opgenomen worden. lmmers, er kunnen vraagtekens gesteld worden bij het 
valide zijn van de verbruiksgegevens over de laatste 3 jaar: 

8 De Proeftochtpunten en Garantiemeldingen zijn rapportages van defecten die tijdens de eerste 
twee jaar varen van de onderzeeboot door de bemanning worden opgesteld. Deze meldingen 
worden opgemaakt om eventuele restverplichtingen vast te stellen van de bouwmeester 
(Rotterdamse DroogdokMaatschappij, ROM). 
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niet alle mogelijke storingen hebben zich in het verleden reeds voorgedaan, 
verbruiksgegevens zijn vermoedelijk niet compleet (door het proefvaren, waarbij 
verbruikte reservedelen door de Bouwmeester werden geleverd). 

De op boven genoemde wijze vastgestelde reservedelen moeten op daarvoor aangewezen 
locaties worden opgeslagen, bij voorkeur per installatie. 

3. 7. 3 Vredes- versus crisisomstandigheden 

Reservedelen die ingedeeld zijn in klasse A, maar die benodigd zijn voor het uitvoeren van 
reparaties die ender crisisomstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden, moeten in een 
sub-klasse van deze belangrijkste klasse worden ondergebracht. Deze reservedelen 
moeten ender crisisomstandigheden van boord verwijderd worden. Reden voor het van 
boord verwijderen van deze reservedelen is dat ender crisisomstandigheden strengere 
operationele eisen gelden (zeals is beschreven in hoofdstuk 1 en bijlage A). 
Met deze reservedelen worden voornamelijk die reservedelen bedoeld die benodigd zijn voor 
reparaties waarvoor de onderzeeboot boven water meet komen (iets dat in crisisomstandig
heden niet zal gebeuren). Deze reservedelen moeten in afzonderlijke kisten opgeslagen 
worden, en op de daarvoor bestemde locaties in de boot geplaatst worden (de zogenaamde 
"bergplaats vredestijd", zie bijlage A). 

3.8 Conclusie t.a.v. de beslissingsmethode voor het vaststellen van reservedelen 

3. 8. 1 Algemeen 

In de ontwikkelde beslissingsmethode voor het vaststellen van benodigde reservedelen meet 
rekening gehouden worden met het onderscheid in de twee voorkomende beheersingscate
gorieen van reservedelen. Voor elke categorie is een eigen aanpak ontwikkeld die als 
deelstappen van de totale methode gezien kunnen worden. 

3.8.2 Reservedelen t.b. v. preventief onderhoud 

De voor het preventief onderhoud benodigde reservedelen kunnen worden gebaseerd op de 
bestaande PO-kaarten. Door per PO-kaart te inventariseren wat de benodigde reservedelen 
zijn, is voor een 4-maandelijkse periode vast te stellen welke reservedelen benodigd zijn 
voor het preventief onderhoud. 
De 4-maandelijkse hoeveelheid reservedelen meet op een daarvoor bestemde locatie 
worden opgeslagen, en na het verstrijken van de PO-periode worden omgewisseld. De 
'incidenteel' benodigde reservedelen t.b.v. PO (half- en meerjarige frequentie) moeten 
standaard aan boord genomen worden. 

3. 8. 3 Reservedelen t. b. v. correctief onderhoud 

Om vast te stellen welke reservedelen t.b.v. correctief onderhoud benodigd zijn, is het 
noodzakelijk een functionele decompositie uit te voeren in de platforminstallaties. Hierna 
kunnen de -binnen een installatie waargenomen- functies worden getoetst aan de criteria: 
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essentialiteit; 
redundantie; 
operationeel belang. 

De functies worden op deze wijze ingedeeld in een aantal klassen. De reservedelen t.b.v. 
componenten die de betrokken functies vervullen worden in diezelfde klassen ingedeeld, 
waarbij de fysieke locatie van de voorraad bepaald wordt door de gewenste servicegraad: 
als de reservedelen niet in de boordvoorraad opgenomen hoeven worden, meet aangegeven 
worden waar ze dan opgeslagen moeten worden. 
Dit leidt tot de volgende klassen: 

A. reservedelen opgeslagen aan boord; 
B. reservedelen opgeslagen in magazijnen Onderzeedienst; 
C. reservedelen opgeslagen in centraal magazijn (MLC). 

Daadwerkelijke opname in de klasse A meet worden gecontroleerd aan de hand van 
historische gegevens (storingsgegevens en logistieke verbruikscijfers), om te voorkomen dat 
onzinnige artikelen in de boordvoorraad worden opgenomen of dat bepaalde artikelen juist 
niet in de boordvoorraad worden opgenomen. 

Aan de hand van de historische storingsgegevens meet per waargenomen functie de 
storingen worden vastgesteld die op componenten behorende tot die functie zijn opgetreden. 
Uit deze opsomming van storingen moeten die storingen verwijderd worden welke niet 
(meer) opportuun zijn: 

'kinderziektes' en modificaties; 
geen invloed op het niet kunnen vervullen van de functie; 
niet met de boordbemanning te verhelpen. 

Van de overgebleven storingen moeten de reservedelen bepaald worden welke benodigd 
zijn voor het verhelpen van de storingen. 

Aan de hand van de logistieke verbruikscijfers meet bekeken worden of de reservedelen, 
die op bovenstaande wijze zijn ge"identificeerd, daadwerkelijk structureel verbruikt zijn. Aan 
de hand van het totale verbruik kan het aantal exemplaren worden vastgesteld dat in de 
boordvoorraad meet worden opgenomen. 

De op bovenstaande wijze vastgestelde reservedelen die in de boordreservedelenvoorraad 
(klasse A) moeten worden opgenomen. moeten bij voorkeur per installatie op daarvoor 
aangewezen locaties aan boord worden opgeslagen. 

Van deze groep reservedelen meet bovendien bekeken worden of reservedelen benodigd 
zijn voor een reparatie die ender crisisomstandigheden niet uitgevoerd kan worden. Is dit 
namelijk het geval, dan moeten deze reservedelen ten tijde van crisis van boord verwijderd 
worden. Deze groep reservedelen meet derhalve in een aparte sub-klasse worden opgeno
men en op de daarvoor bestemde locatie worden opgeslagen. 

Het is mogelijk om bovenstaande handelwijze vereenvoudigd in een (flow)schema weer te 
geven (zie onderstaande figuur 3.1 ). Door het volgen van dit flowschema is het mogelijk om 
de reservedelen op een standaard wijze te classificeren. E.e.a. zal moeten worden aange
toond aan de hand van een pilot-project, waarvoor een installatie meet worden geselecteerd. 
Dit zal worden uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. 
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FUNCTIONELE 
DECOMPOSITIE 

EeBte aiterium: 
"easentiatiteit" 

Vraag: 
is de lundie van de 
instalatie onmisbaar 
vwb de veitigheid en 
een -twoorde 
bedrijfsvoering ? 

Figuur 3.1: 

' ' ' ' 
' ' ' 
T~e crilerium: 

"redundantie" 

Vraag: 
kan de functie van de 
installatie door een 
ander dee! van die 
installatie worden over
genomen? 

NEE 

Derde crilerium: 
"operationeel belang· 

Vraag: 
leidt het niet 
vemelpen van de 
storing tot het in 
gevaar brengen van 
het uilvoeren van de 
geplande operatie ? 

HISTOAISCHE 
GEGEVENS 

Controle ahv de histo
rische 1toring1gege
vens en verbruiks
cijfers ia noodzaketijk. 
om te VOOl1tomen dat 
onzinnige artikelen in 
de boordvoorraad 
worden opgenomen, 
en andere er niet in 
terecht komen . 

Er dienl een llfweging 
gemaakt le worden of het 
ertikef in tijden van crisis 
gebruikt kan worden om 
defecten te herstellen. Zo 
niet: artikel moet in da 
boordvoorraad worden 
opgenomen, onder 
V001Waanle dat het 
verwijderd wordt in gevat 
van crisis. 

MN 
BOORD 

VNIBOORO 
(I .G.V. CRISIS) 

MAGAZIJN 
ONOERZEEOIENST 

MATERIEEL 
LOGISTIEK 

CENTRUM (MI.C) 

A1 

A2 

B 

C 

De kla11en van voorraadartikelen: 
A 1. opgenomen in boordvoorraad 
A2. opgenomen in boordvoorraad 

(van boord igv crisis) 
B. "snetle reactie" voorraad in 

magazijnen van OZD 
C. minder noodzaketijke voorraad 

in MLC 

Flowschema t.b.v. classificeren functies en reservedelen t.b.v. correctief 
onderhoud. 
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HOOFDSTUK 4: BEPALING BOORDRESERVEDELEN VOOR DE PIESEL
MOTORENINSTALLATIE (BSMI 12111) 

4.1 Selectie van de installatie 

Bij het toetsen van de ontwikkelde beslissingsmethode voor het vaststellen van benodigde 
reservedelen, meet een keuze gemaakt worden voor een representatieve installatie. Een 
van de installaties die hier het meest voor in aanmerking komt is de dieselmotoreninstallatie 
(BSMI 12111 ). Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren: 
a. de dieselmotoreninstallatie is een van de installaties aan boord welke van groot 

belang zijn voor de onderzeeboot als geheel. Alie bepaalde criteria zullen derhalve 
aan bod komen bij het doorlopen van het flowschema, waardoor het flowschema di
rect kan worden geevalueerd; 

b. t.b.v. de dieselmotoreninstallatie is een grote hoeveelheid reservedelen opgenomen 
in de boordvoorraad. Het is derhalve te verwachten dat het doorlopen van het flow
schema en het bijbehorende vaststellen van de boordvoorraad voor deze installatie 
een aanzienlijk resultaat zal laten zien; 

c. de technische problemen die met deze installatie in het verleden zijn ondervonden 
zijn grotendeels verholpen; de betrouwbaarheid is aanzienlijk toegenomen waardoor 
een groot aantal kleine storingen geen significante waarde meer hebben; 

d. het PO-pakket van deze installatie is het verst ontwikkeld; onzinnige PO-taken zijn in 
het recente verleden uit het PO-pakket verwijderd, terwijl nieuwe taken daarvoor in 
de plaats gekomen zijn . 

Kortom: op basis van de huidige ervaringen met deze installatie kan een zinvol waarde
oordeel gegeven kan worden over welke reservedelen in de boordvoorraad opgenomen 
zouden moeten worden. 

4.2 Database Planmatig Onderhoud 

4.2.1 Algemeen 

Als eerste is het noodzakelijk om de bestaande PO-kaarten in een database ender te 
brengen, opdat per PO-kaart vastgesteld kan worden wat de benodigde onderhoudsmid
delen (gereedschappen en reservedelen) zijn . Hiertoe zijn de volgende tabellen in een 
database aangemaakt: 

PO-kaarten (nr., inhoud, frequentie); 
PO-itemnrlijst; 
Item per PO-kaart. 

Een nadere toelichting op genoemde tabellen zal onderstaand gegeven worden, terwijl voor 
de inhoud van deze tabellen wordt verwezen naar bijlage C (waarin de tabellen weergege
ven zijn met de gegevens t.b.v. de dieselmotoreninstallatie). 

4.2.2 De tabel "PO-kaarten (nr., inhoud, frequentie)" 

In deze tabel van de database is het unieke nummer van de PO-kaart opgenomen (de 
zogenaamde 'primaire sleutel'), zeals die in het PO-Systeem (POS) voorkomt. Het PO
kaartnummer is in het POS gerelateerd aan het BSMI van de desbetreffende installatie, 
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zoals die aan boord van een klasse schepen voorkomt. Oat betekent dat de PO-kaarten voor 
de dieselmotoreninstallatie van de Walrusklasse onderzeeboten andere nummers hebben 
dan de kaarten voor de dieselmotoreninstallatie van de Standaard-fregatten. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat het POS een geautomatiseerd systeem is waarin alle PO-kaarten 
voor technische installaties binnen de gehele Koninklijke Marine zijn ondergebracht9• 

Een ander veld in de tabel "PO-kaarten" is het veld BSMI waarin het nummer van de 
desbetreffende installatie moet worden opgenomen ( om -als de database voldoende ver is 
uitgebreid- een selectie te kunnen maken van de PO-kaarten die betrekking hebben op een 
specifieke installatie). 
Het volgende veld in de tabel is het veld Omschrijving. Hiermee wordt de uit te voeren 
taakomschrijving van de PO-taak summier weergegeven. 
Het veld Onderhoudsgever geeft aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden. Het is noodzakelijk om het onderscheid aan te brengen in de 
verschillende onderhoudsgevers, om de uitvoerders van onder andere meerjarig onderhoud 
te kunnen identificeren (zo ook het meerjarig onderhoud aan de dieselmotoren, dat door de 
Rijkswerf (RW) wordt uitgevoerd en dus niet ten laste komt van de bemanning van de 
onderzeeboot (TD)) . 
Met het veld Periode wordt aangegeven of het een PO-kaart is die bij voorkomende gele
genheden moet worden uitgevoerd (periodiek: P) of met een vast tijdsinterval (meerjarig: 
MJ). Het cijfer dat op deze aanduiding volgt geeft het volgnummer aan. 
Met het veld Draaiuren wordt de bovengenoemde periode nader gekwantificeerd voor PO
kaarten die gebruiksduurafhankelijk zijn. Bij de dieselmotoreninstallatie is ervan uitgegaan 
dat 1500 draaiuren per dieselmotor per jaar gemaakt worden. Deze aanname is van belang 
om het aantal malen uitvoeren van de genoemde periodieke kaarten per 4 maanden te 
schatten. Dit komt namelijk terug in het veld Frequentie in 4 mnd. In deze tabel is de 
behoefte aan de reservedelen gerelateerd aan de frequentie die in het PO-systeem wordt 
toegepast, zijnde 4 maanden. Oat betekent dat een PO-kaart die tweejaarlijks moet worden 
uitgevoerd een frequentie heeft van 0, 15. lmmers een kwartaal is een zesde van twee jaar; 
derhalve is de frequentie in 4 maanden 1/6. Analoog heeft een PO-kaart van de dieselmo
toreninstallatie met een draaiureninterval van 750 uur een frequentie in 4 maanden van : 
500/750 = 0,67. 

Bij de invulling van deze tabel is het veld 'frequentie in 4 mnd' een waarde gegeven van 0, 1 
als het veld 'onderhoudsgever' de waarde 'RW of 'EM' heeft. In die gevallen moet het 
onderhoud zoals dat is omschreven op de PO-kaart worden uitgevoerd door de Rijkswerf 
danwel door de boot met eigen middelen (EM) tijdens een meerjarig onderhoud (MJO). Het 
is dan niet zinvol om de onderhoudsmiddelen voor deze PO-taken in de boordvoorraad op te 
nemen. 
Zie voor de gegevens tabel C.1, bijlage C. 

4.2.3 De tabel "PO-itemnrfijst" 

In deze tabel zijn de onderhoudsmiddelen opgenomen, zoals die op de PO-kaarten vermeld 
zijn. In deze tabel wordt per itemnummer (het veld itemnr, de primaire sleutel) de naam van 

9 Met het POS kunnen sinds augustus '95 door de gebruiker van technische installaties on-line 
wijzigingen aangebracht warden in de inhoud, frequentie en taakomschrijvingen van PO
kaarten die die gebruiker aangaan. Wijzigingen kunnen pas dan warden doorgevoerd als de 
technisch verantwoordelijke afdelingen van de Admiraliteit te Den Haag accoord zijn gegaan. 
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het onderhoudsmiddel gegeven (het veld Naam) en een eventueel Nata Stock Nummer (het 
veld NSN). Bovendien is in het veld GNIS aangegeven of het onderhoudsmiddel een 
Gebruiksartikel danwel een Verbruiksartikel is, of dat sprake is van een Specifiek gereed
schap. Een verbruiksartikel wordt tijdens het onderhoud verbruikt en zal nadien opnieuw 
aangevraagd moeten warden. Met gebruiksartikelen warden voornamelijk gereedschappen 
bedoeld. Om toch een onderscheid aan te brengen tussen universeel gereedschap (dat voor 
meerdere doeleinden aan board is) en specifiek gereedschap (dat slechts voor deze 
onderhoudstaak aan board is), bestaat de mogelijkheid dit aan te geven met de letter 'S'. 

Bij de invulling van deze tabel voor de dieselmotoreninstallatie zijn naast de onderhouds
middelen benodigd voor het PO aan die dieselmotoreninstallatie oak andere onderhouds
middelen opgenomen, om de lezer een beeld te geven van de aard van de voorkomende 
onderhoudsmiddelen. 
Het veld Nata Stock Nummer (NSN) zal voor de onderzochte situatie de waarde 'O' bedra
gen aangezien in het POS de onderhoudsmiddelen nag niet volledig van NSN's zijn voor
zien. Dit feit zal verder buiten het onderzoek gehouden warden. 
Zie tabel C.2, bijlage C. 

4.2.4 De tabe/ "Item per PO-kaart" 

Deze tabel is gecreeerd als hulptabel, om in een later stadium de selectie van benodigde 
onderhoudsmiddelen eenvoudiger te laten verlopen. 
In deze tabel zijn opgenomen een volgnummer (het veld volgnr-lD, primaire sleutel) met het 
nummer van PO-kaart en het nummer van het onderhoudsmiddel dat op die PO-kaart 
genoemd wordt (ltemnr) , gevolgd door het aantal stuks van dat onderhoudsmiddel dat voor 
de betrokken PO-kaart benodigd is (het veld Aantal) . In deze tabel komen dus de nummers 
van de PO-kaarten meerdere malen voor, om per rij een ander itemnummer uit de onder
houdsmiddelenlijst te vermelden . 
Zie tabel C.3, bijlage C. 

4.3 Vaststellen behoefte reservedelen t.b.v. Planmatig Onderhoud 

4.3.1 Ooorsnede van de tabellen 

Nu de tabellen in de database "PO-dieselmotoren" zijn gevuld, kunnen selecties uit deze 
tabellen gemaakt warden . Dit gebeurt door de tabellen aan elkaar te koppelen in een 
zogenaamde 'query'. Middels een query wordt een doorsnede van de tabellen gemaakt, die 
voldoet aan de geformuleerde voorwaarden. Alvorens deze doorsnede gemaakt kan warden 
moet echter eerst aandacht besteed warden aan het formuleren van de genoemde voor
waarden (in de terminologie van de database gesproken: criteria) . 

4.3.2 Selectievoorwaarden 

De selectievoorwaarden moeten goed en eenduidig geformuleerd warden om te voorkomen 
dat ongerechtigheden in het uiteindelijke resultaat optreden. Hiertoe zullen de vereiste 
waarden van velden uit de gedefinieerde tabellen nader toegelicht warden. 
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Frequentie in 4 maanden 
Zeals reeds bij het bespreken van de planning van het Planmatig Onderhoud ter sprake is 
gekomen wordt het PO uitgevoerd aan de hand van verzamellijsten die gebaseerd zijn op 
een 4 maandelijkse periode (zie hoofdstuk 3, 3.2). Als te rigide wordt vastgehouden aan 
deze 4 maandelijkse periode voor wat betreft het vaststellen van de behoefte aan reserve
delen voor het onderhoud, dan wordt de mogelijkheid tot het flexibel uitvoeren van PO-taken 
teniet gedaan. Dit aspect van het vervroegd danwel verlaat uitvoeren van onderhoud komt 
met name naar voren bij draaiuurafhankelijke onderhoudstaken, de taken die grotendeels 
het PO t.b.v. de dieselmotoren vormen. 
Als we nu uitgaan van de mogelijkheid tot het kunnen uitvoeren van PO-taken tot en met 
een afwijking van 50% in draaiuren, dan betekent dit dat in 4 maanden tijd dieselmotoren 
met 750 draaiuren 10 van onderhoud moeten kunnen worden voorzien. Dit komt overeen met 
een frequentie in 4 maanden van 0,67. 

Het vaststellen van het wisselpakket van reservedelen t.b.v. PO meet dan derhalve ender 
andere geschieden op basis van een selectie uit de tabellen van de database op die 
onderhoudstaken met een frequentie in 4 maanden groter gelijk dan 0,67. 

Onderhoudsgever 
Niet alle onderhoudstaken in het totale bestand aan PO-taken behoeven door de bootsbe
manning uitgevoerd te worden. Zeals reeds eerder gemeld moeten de PO-taken met als 
onderhoudsgever RW en EM tijdens tussentijds- en meerjarig onderhoud worden uitgevoerd. 
Derhalve meet geselecteerd worden op alleen die onderhoudstaken die als onderhoudsge
ver 'TD' hebben. 

Ge-/verbruiksartikel of specifiek gereedschap 
We zijn in hoofdstuk 3 ervan uitgegaan dat de voor het onderhoud benodigde universele 
gereedschappen aan board zijn. De specifieke gereedschappen dienen derhalve aan board 
genomen te warden voor het uitvoeren van PO-kaarten die in de planning voorkomen. 
Bovendien zijn we in het kader van het onderzoek voornamelijk ge"interesseerd in de 
benodigde verbruiksartikelen, aangezien tot die categorie ook de reservedelen gerekend 
moeten warden. 
Met bovenstaande twee uitgangspunten meet daarom de selectie uit de database geschie
den op die onderhoudsmiddelen die de waarde 'S' en 'V' hebben voor het veld 'GNIS'. 

4.3.3 Resu/taten van de selectie 

Met bovenstaande selectievoorwaarden is een opsomming te maken van welke en hoeveel 
onderhoudsmiddelen (anders dan het universele gereedschap) voor welke PO-kaart beno
digd zijn in een periode van 4 maanden. Zeals immers in hoofdstuk 3 is aangegeven moeten 
deze onderhoudsmiddelen worden samengebracht in een 'wisselpakket', dat na het verstrij
ken van de 4-maandelijkse PO-periode omgewisseld meet warden. 

Reeds bij het vullen van de tabel van de database met de onderhoudsmiddelen t.b.v. het PO 
blijkt dat de onderhoudsmiddelen voornamelijk universeel toepasbare gereedschappen en 
algemene verbruiksartikelen zijn. Reservedelen komen in beschouwde tabel niet voor (tabel 

10 Het gemiddelde aantal draaiuren in 4 maanden was immers gesteld op 1500 / 3 = 500 
(uitgaande van een maximaal aantal draaiuren per jaar van 1500). 
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C.2). Dit betekent dan ook dat de selectie uit de database van onderhoudsmiddelen die in 
het wisselpakket opgenomen moeten worden, geen bruikbaar resultaat levert vanwege de 
algemene toepassingen van de onderhoudsmiddelen in dat pakket (poetslappen en smeer
olie zijn ook voor andere werkzaamheden aan boord benodigd). 
Als bovendien gekeken wordt naar de onderhoudsmiddelen die standaard aan boord moeten 
zijn vanwege de lage PO-frequentie, dan blijkt dat deze onderhoudsmiddelen eveneens 
algemeen toepasbaar zijn. Een uitzondering hierop vormt het specifieke gereedschap, dat 
echter ook benodigd is voor correctief onderhoud (verstuiver-trekgereedschap en verstuiver 
testpomp). 

In het algemeen kan daarom gesteld worden dat de benodigde onderhoudsmiddelen t.b.v. 
het PO voor de dieselmotoreninstallatie reeds standaard aan boord aanwezig zijn, en dat de 
specifieke gereedschappen in de boordvoorraad opgenomen moeten worden (met uitzonde
ring van het meettoestel t.b.v. de carterdrukmeting dat op aanvraag van de onderzeeboot 
door de Onderzeedienst geleverd moet worden). 

4.4 Vaststellen behoefte reservedelen t.b.v. correctief onderhoud 

4.4. 1 Resume van de methode 

Zoals in hoofdstuk 3 is uitgewerkt bij het vaststellen van welke reservedelen in de boord
voorraad moeten worden opgenomen t.b.v. het correctief onderhoud, moeten van de 
dieselmotoreninstallatie eerst de afzonderlijke functies worden vastgesteld. Deze waarge
nomen functies moeten vervolgens een voor een worden getoetst aan de criteria in het 
ontwikkelde flowschema ("essentieel", "redundant" en "groot operationeel belang"). Hierbij 
wordt de klasse van de reservedelen t.b.v. de componenten behorende tot die functie 
vastgesteld. Tenslotte meet aan de hand van de historische gegevens (storingsregistratie en 
logistieke verbruikscijfers) een exactere invulling gegeven worden van welke en hoeveel 
reservedelen in de voorraad (al dan niet aan boord) opgenomen moeten worden. 

4.4.2 Decompositie van de functies van de diese/motoreninstallatie 

Stap 1: Functionele decompositie 
Bij het onderscheiden van de verschillende functies van de dieselmotoreninstallatie kan het 
Platformhandboek (PFHB) uitkomst bieden. In dit handboek zijn namelijk tekeningen van de 
(platform)installaties aan boord opgenomen, alsmede een beschrijving van die installaties en 
de te hanteren standaard- en afwijkende bedrijfsvoeringen. 
De onderscheiden functies van de dieselmotoreninstallatie zijn: 

- het leveren van mechanische energie t.b.v. het aandrijven van de generatoren 
(ter opwekking van de benodigde elektrische energie), 

- het naventileren van de onderzeeboot in geval van aanwezigheid van schadelijke 
gassen. 

Bij het onderscheiden van deze functies meet worden opgemerkt dat in het Platformhand
boek neg een functie vermeld staat, namelijk "het leveren van uitlaatgassen t.b.v. lensbla
zen". Deze functie is echter komen te vervallen door het verwijderen van de lensblaasleiding 
(welke gebruikt werd voor het -d.m.v. uitlaatgassen- lage druk ontballasten van de onder
zeeboot). 
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4.4.3 Toetsing aan de criteria in het flowschema 

De onderscheiden functies moeten nu aan de criteria in het flowschema getoetst worden. Dit 
zal per functie gebeuren. 

Functie 1: Leveren van mechanische energie t.b.v. de generatoren: 
Stap 2: Is de functie essentieel ? 
Het leveren van mechanische energie kan gezien worden als essentieel voor een veilige en 
verantwoorde bedrijfsvoering (de hoofdbatterij is tenslotte slechts gedurende een beperkte 
periode in staat de elektrische energie te leveren en zal dus na verloop van tijd weer 
opgeladen moeten worden m.b.v. de dieselmotoren). 

Stap 3: Is de installatie voor deze functie redundant uitgevoerd ? 
De dieselmotoreninstallatie bestaat uit drie dieselmotoren. Als een dieselmotor niet be
schikbaar is a.g.v. een defect, zijn de andere twee dieselmotoren nog steeds in staat om hun 
generatoren aan te drijven; elektrische energie wordt nog opgewekt maar wel in een kleinere 
hoeveelheid. De installatie is voor deze functie dus in bepaalde mate redundant. 

Stap 4: Operationeel belang ? 
Het niet beschikbaar zijn van een dieselmotor kan op termijn leiden tot het niet uit kunnen 
voeren van de opgedragen missie. lmmers, met een dieselmotor minder neemt de tijdsduur 
benodigd voor het opladen van de hoofdbatterij (het zogenaamde snuiveren) met 50 % toe. 
E.e.a. kan derhalve resulteren in het niet uit kunnen voeren van de opgedragen missie. Een 
OPDEF voor een dergelijk defect is dan ook op zijn plaats, waarbij aangegeven meet 
worden dat het schip "beperkt inzetbaar" is voor de opgedragen missie (indicatie 'B', zie 
3.5.4); het operationeel belang is groot. 

Op basis van het bovenstaande meet de dieselmotoreninstallatie v.w.b. deze functie (het 
leveren van mechanische energie) ingedeeld worden in de belangrijkste klasse, klasse A. 

Functie 2; Wegventileren van schadelijke gassen 
Stap 2: Is de functie essentieel ? 
Voor het welzijn van de bemanning is het van essentieel belang dat schadelijke gassen uit 
de boot kunnen worden weggeventileerd . De functie meet daarom als essentieel beoordeeld 
worden. 

Stap 3: Is de installatie voor deze functie redundant uitgevoerd 
Er zijn -in geval van een defect aan een dieselmotor- nog twee dieselmotoren beschikbaar 
voor het wegventileren van schadelijke gassen. De installatie is voor deze functie redundant 
uitgevoerd. 

Stap 4: Operationeel belang 
Zolang tenminste een dieselmotor beschikbaar is t.b.v. het wegventileren van schadelijke 
gassen, hoeft de opgedragen missie niet in gevaar te komen v.w.b. deze functie. Het 
operationeel belang is derhalve nifil groot. 

Op basis van het bovenstaande meet de dieselmotoreninstallatie v.w.b. deze functie (het 
wegventileren van schadelijke gassen) ingedeeld worden in klasse B. 
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Voor de dieselmotoreninstallatie geldt dat de onderscheiden functies worden vervuld door 
dezelfde componenten in die installatie (nl. de dieselmotoren). Het is dan niet mogelijk om 
diezelfde componenten in twee verschillende klassen ender te brengen. Daarom zal de 
dieselmotoreninstallatie in zijn geheel ingedeeld moeten worden in de eerste klasse (A), 
hetgeen betekent dat de reservedelen voor de componenten van deze installatie in de 
boordvoorraad moeten worden opgenomen. 

4.4.4 Analyse van de historische storingsgegevens 

Aangezien de dieselmotoreninstallatie uit een groot aantal delen bestaat, zou het aantal mee 
te nemen reservedelen erg groot kunnen worden. Het is derhalve van cruciaal belang dat 
met een praktische invulling gekeken wordt naar welke reservedelen daadwerkelijk benodigd 
zijn voor het (verwachte) correctief onderhoud. 

Historische storingsgegevens: 
Aan de hand van de beschikbare storingsgegevens meet aangegeven worden op welke 
onderdelen van de dieselmotoreninstallatie in het verleden defecten/storingen zijn voorge
vallen. Hiermee kunnen de toekomstige storingen worden ge'identificeerd. Hiervoor kan 
gebruik gemaakt worden van zowel het overzicht van proeftochtpunten en garantiemeldin
gen (PTP/GM) als de storingsregistratie in de vorm van RAPID. Nu blijkt dat het RAPID
systeem slechts op een beperkte wijze toegankelijk is. Er kan namelijk geen selectie op 
BSMI met een omschrijving van de storing gemaakt worden. Daarom wordt besloten om in 
principe alleen gebruik te maken van het overzicht PTP/GM. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met het feit dat niet alle in dit overzicht voorkomende storingen meer opportuun zijn, 
aangezien: 
a. de kinderziektes van de installatie in dit overzicht voor zullen komen, 
b. storingen ondervangen zijn door het uitvoeren van modificaties op delen van de 

installatie. 
Verder komen in het overzicht van proeftochtpunten en garantiemeldingen storingen voor die 
niet direct leiden tot het 'niet-beschikbaar' zijn van de desbetreffende installatie. Er meet dus 
bij de analyse van de historische storingsgegevens rekening gehouden worden met het 
belang van het correctief onderhoud; het gaat om die storingen waarvan uitstel van reparatie 
niet acceptabel is. Bovendien meet het mogelijk zijn om de reparatie met de aan boord 
beschikbare middelen en ervaring uit te kunnen voeren. 
Met deze aspecten meet rekening gehouden worden bij het vaststellen van de (verwachte) 
toekomstige storingen aan de installatie en de exacte invulling van welke reservedelen 
benodigd zijn om deze storingen te verhelpen. 

Uit het overzicht PTP/GM wordt een selectie gemaakt van BSMI 12111, het meldings
nummer en de omschrijving van de storing. Hieraan wordt vervolgens een trefwoord toege
voegd, om een bepaalde categorisering van problemen aan te kunnen brengen. 
Voor het resultaat wordt verwezen naar tabel C.6, bijlage C. 
Uit dit overzicht worden de kinderziektes van , en de modificaties op de installatie verwijderd, 
waarna de overgebleven storingen beschouwd worden op hun invloed op de (niet-)beschik
baarheid van de functie van de installatie en de mogelijkheid tot het uitvoeren van reparatie 
door de boordbemanning. 
Van de op deze wijze geselecteerde storingen is aan de hand van de installatieboekwerken 
vast te stellen welke reservedelen benodigd zijn voor het verhelpen van deze storingen. 
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In bijlage C is een opsomming gemaakt van een 16-tal groepen van reservedelen die op 
deze wijze geselecteerd zijn om in de boordvoorraad opgenomen te worden. 

4.4.5 Analyse van de logistieke verbruikscijfers 

Als eenmaal aan de hand van de historische storingsgegevens een opsomming is gemaakt 
van de benodigde reservedelen, moet aan de hand van de logistieke verbruikscijfers 
zeker gesteld worden dat sprake is van een structureel verbruik van deze reservedelen. 
Hiertoe moeten van de benodigde reservedelen de NSN's opgezocht worden in het Tech
nisch Archief 11 of via de referenties en verwijzingen uit de technische documentatie in het 
SubGebruikersAdministratie (SGA)-systeem. 
Uit het VAS/LOGOOC zijn de historische verbruikscijfers gedestilleerd over de laatste 3 jaren 
(1993 t/m 1995) t.b.v. de controle van het structurele verbruik van de groep reservedelen. 
Als belangrijkste reden voor een beperking tot deze jaartallen (en niet verder terug in het 
verleden) geldt dat het VAS/LOGDOC-systeem niet gevuld is met logistieke aanvragen die 
de onderzeeboten tijdens de proeftocht en garantievaart hebben gedaan. Oeze aanvragen 
werden gedurende deze perioden namelijk rechtstreeks aan de ROM gericht, en ook door de 
ROM afgehandeld (zonder dat de KM hier bij betrokken was). In 1993 was nog slechts een 
onderzeeboot met de proeftocht bezig, en een onderzeeboot met de garantievaart, waardoor 
de historische verbruikscijfers uit het VAS/LOGDOC redelijk overeenkomen met de logis
tieke aanvragen van de varende Walrusklasse onderzeeboten. Een bijkomend voordeel van 
de verbruikscijfers over de laatste 3 jaren is dat het verbruik van de ge"identificeerde reser
vedelen als structureel beoordeeld kan worden (de reservedelen zijn nog steeds benodigd 
om de storingen te verhelpen). 

In tabel C. 7 (bijlage C) zijn de reservedelen weergegeven die a.h. v. de historische storings
gegevens zijn ge"identificeerd, waarbij in de kolommen '93, '94 en '95 (tot oktober) het totale 
verbruik van deze reservedelen is aangegeven over de vier Walrusklasse onderzeeboten in 
dat jaar. 
Uit deze opsomming van reservedelen moeten die reservedelen worden verwijderd die niet 
structureel zijn verbruikt. Daarna moet de lijst van reservedelen worden uitgebreid met die 
reservedelen die volgens de verbruikscijfers structureel voor de dieselmotoreninstallatie 
verbruikt zijn, maar die niet op een of andere wijze middels een storingsformulier kenbaar 
zijn gemaakt. Voor het toevoegen van deze reservedelen aan de lijst gelden wederom als 
voorwaarden dat ze benodigd moeten zijn voor storingen waarvan uitstel van reparatie niet 
acceptabel is, en waarvan reparatie door de boordbemanning is uit te voeren. 

4.4.6 Totaallijst benodigde reservedelen t.b. v. correctief onderhoud 

Het resultaat van de analyse van de historische storingsgegevens en de logistieke verbruiks
cijfers is weergegeven in tabel C.8 (bijlage C) en representeert het totaal aan benodigde 
reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud per onderzeeboot per jaar. Het aantal stuks per 
reservedeel (de 'norm') is gebaseerd op een over de jaren gemiddeld verbruik per boot per 
jaar, en is daarmee afgestemd op een gemiddeld aantal storingen dat zich per boot (per 
jaar) op de betrokken component voordoet. Vanwege het feit dat er nauwelijks zicht is op de 
kans van een herhaling van een storing op dezelfde component, moet de genoemde 'norm' 

11 Het Technisch Archief is een database waarin per hoofddeel van installaties is aangegeven 
welke onderdelen in dat hoofddeel voorkomen. Van deze onderdelen zijn de NSN's gegeven. 
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afgestemd worden op het (gemiddelde) verbruik per jaar. Dan immers is de onderzeeboot 
altijd in staat de storing te verhelpen. 
Een bijkomende reden voor het vaststellen van de 'norm' op basis van het jaarverbruik is dat 
het totale verbruik per reservedeel per boot voor sommige artikelen erg laag is, waardoor 
afstemming van de norm op een verbruiksperiode korter dan een jaar niet aan te raden is 
(zeals bijvoorbeeld in het geval dat de 'norm' wordt afgestemd op het verbruik gedurende 4 
maanden, zeals bij het preventief onderhoud het geval is). 

Een ander interessant gegeven van de totaallijst van de reservedelen t.b.v. het correctief 
onderhoud is dat in deze lijst een aantal reservedelen voorkomt, dat mogelijk op basis van 
preventief onderhoud benodigd is. Zeals reeds ter sprake is gekomen bij het vaststellen van 
de benodigde reservedelen t.b.v. het PO, bestaan de -voor het PO- benodigde onder
houdsmiddelen uit universeel gereedschap, specifiek gereedschap en algemeen toepasbare 
verbruiksmiddelen (olien en poetslappen). Nadere beschouwing van de opsomming van de 
PO-kaarten voor de dieselmotoreninstallatie wijst echter uit dat er een 4-tal PO-kaarten zijn 
waarvoor eventueel reservedelen benodigd zijn (anders dan die specifieke gereedschappen 
en algemeen toepasbare verbruiksmiddelen). 
Deze PO-kaarten zijn: 

114928: verstuivers losnemen, testen, controleren en monteren; 
123557: duplex brandstoffilters reinigen; 
200003: reinigen c.q. vervangen filterelement t.b.v. het voorfilter Dynapure; 
200004: vervangen van de smeerolie-injectors en electric valves. 

De voor deze PO-kaarten eventueel benodigde reservedelen komen wel terug in de lijst van 
benodigde reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud (tabel C.8, volgnummers 2.a, 9, 16.a 
en V). Hieruit blijkt dat de lijst van reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud de 
(eventuele) behoefte aan reservedelen t.b.v. het PO afdekt. Een preciezere omschrijving van 
de voor de PO-kaarten benodigde onderhoudsmiddelen (en dus ook de reservedelen) is 
echter noodzakelijk om een eenduidig pakket aan reservedelen t.b.v. PO vast te kunnen 
stellen. 

4.4. 7 Reservedelen onder crisisoperaties 

Een belangrijk gegeven bij het vastgestelde pakket van reservedelen is dat alle storingen 
verholpen kunnen worden ender crisisomstandigheden; er behoeven geen reservedelen uit 
dit pakket van boord verwijderd te worden bij het uitvoeren van crisisoperaties. 

4.5 Resultaat totale reservedelenvoorraad 

4.5.1 Totale hoeveelheid benodigde reservedelen 

Nu de twee pakketten van benodigde reservedelen zijn vastgesteld, meet het totaal aan 
benodigde reservedelen vergeleken worden met de huidige boordvoorraad aan reserve
delen. Zeals reeds eerder is aangegeven bestaat het pakket uit reservedelen t.b.v. het 
Planmatig Onderhoud voornamelijk uit universeel toepasbare gereedschappen en algemene 
verbruiksartikelen zeals poetslappen, en reinigingsmiddel. Het was daarom voor de diesel
motoreninstallatie niet zinvol een wisselpakket van reservedelen t.b.v. het PO samen te 
stellen, zolang de specifiek benodigde gereedschappen standaard in de boordreserve 
opgenomen worden. Dit betekent dat de opsomming van de reservedelen t.b.v. het correc-
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tief onderhoud moeten warden uitgebreid met de specifieke gereedschappen t.b.v. het PO, 
om de totale lijst van benodigde onderhoudsmiddelen vast te stellen. 
E.e.a. leidt tot een totaal pakket van benodigde reservedelen/specifieke gereedschappen 
van totaal 126 items. 

4.5.2 Vergelijking met huidige reservedelenvoorraad 

De nieuwe tetale hoeveelheid reservedelen meet nu werden vergeleken met de huidige 
reservedelenveerraad v.w.b. twee aspecten: 

het niet aanwezig zijn van benedigde reservedelen in de huidige veerraad; 
reductie in de ingenemen ruimte t.o.v. de huidige reservedelenvoerraad. 

Niet aanwezig zijn van benodigde reservedeleo: 
Zeals reeds in de prebleemstelling (heofdstuk 1) naar veren is gebracht bestaat de indruk 
dat sommige benedigde reservedelen in de huidige beerdreservedelenveorraad niet voer
kemen. Om deze indruk te kwantificeren moeten de volgens de beslissingsmethode vastge
stelde reservedelen (en hun hoeveelheden) werden vergeleken met de in de huidige 
boordveerraad voerkomende reservedelen (en hun hoeveelheden). Hiertee werdt van de 
vastgestelde lijst (tabel C.8) per reservedeel in het SGA de heeveelheid bepaald zeals die in 
de huidige beordvoorraad veorkomt. Deze kan vervolgens warden vergeleken met het 
veorstel van de op te nemen hoeveelheden aan reservedelen. Het resultaat van deze 
vergelijking is weergegeven in tabel C.9 (bijlage C). Op basis van deze vergelijking kan 
gesteld warden dat de indruk terecht is: met de huidige reservedelenveorraad kunnen een 
aantal steringen aan de dieselmotoreninstallatie die geen uitstel van reparatie dulden, niet 
warden verholpen. 

Reductie io iogenomen ruirote: 
Om de reductie in ingenomen ruimte te kunnen bepalen moet de ingenomen ruimte van de 
volgens de beslissingsmethode vastgestelde benodigde reservedelen en specifieke gereed
schappen worden vergeleken met de ingenomen ruimte van de huidige boerdreservedelen
voerraad. Hiertoe moet uit het SGA een selectie gemaakt werden van de subgebruikers (zie 
bijlage A) van de dieselmotoreninstallatie (de objecten AM, AP en AQ). Het totale huidige 
bestand aan onderhoudsmiddelen (reservedelen en gereedschappen) blijkt te bestaan uit 
135 verschillende soorten artikelen, met een totaal van 871 items (zie tabel C.10, bijlage C). 
In vergelijking met de volgens de beslissingsmethode vastgestelde heeveelheid reserve
delen en gereedschappen met 126 items, betekent dit dus een reductie in aantallen van 745 
items (relatieve reductie van 85 %). 
De ervaring 12 leert dat van de te vervallen items slechts een beperkt aantal veel ruimte 
inneemt, zeals de cilinderkop en de speciale gereedschappen. De everige items zijn niet 
groat en over het algemeen zijn deze verpakt in eenheden van een zelfde formaat (daar 
waar mogelijk). Daarom kan als een goede schatting van de reductie in ruimte gesteld 
warden dat deze 70 % bedraagt. 

12 Het gaat hier niet om de ervaring van de onderzoeker zelf, maar tevens om de ervaring van 
een aantal onderofficieren die in het heden en recente verleden belast zijn/waren met het be
heer van de reservedelenvoorraad aan boord (de zgn detailbeheerders, zie bijlage A). 
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4.6 Conclusie t.a.v. bepaling boordreservedelen voor de dieselmotoreninstallatie 

4. 6. 1 Vastgestelde reservedelen Planmatig Onderhoud 

Op basis van de benodigde onderhoudsmiddelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud aan de 
dieselmotoreninstallatie kan gesteld worden dat het voor de dieselmotoreninstallatie niet 
zinvol is een wisselpakket van reservedelen samen te stellen dat iedere 4 maanden omge
wisseld wordt. De benodigde onderhoudsmiddelen betreffen immers voornamelijk universele 
gereedschappen en algemeen toepasbare verbruiksmiddelen (poetslappen, olien en 
reinigingsmiddel). Het specifiek gereedschap dat benodigd is voor het PO is bovendien 
eveneens benodigd voor het correctief onderhoud. De onderhoudsmiddelen t.b.v. PO 
moeten derhalve standaard in de boordvoorraad opgenomen worden. 

4. 6. 2 Vastgestelde reservedelen correctief onderhoud 

Nadat de dieselmotoreninstallatie (en dus de bijbehorende reservedelen) in klasse A is 
ingedeeld, is aan de hand van de beschikbare historische gegevens (storingsgegevens en 
logistieke verbruikscijfers) de nieuwe reservedelenvoorraad t.b.v. het correctief onderhoud 
vastgesteld . Hierbij zijn de aantallen van de reservedelen afgestemd op het verbruik dat 
gedurende een jaar te verwachten is. 
In eventueel benodigde reservedelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud wordt voorzien met de 
vastgestelde lijst van reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud. 

4. 6. 3 Effecten van de nieuwe reservedelenvoorraad 

Het blijkt dat in de huidige boordreservedelenvoorraad t.b.v. de dieselmotoreninstallatie 
meerdere reservedelen gemist worden die volgens de ontwikkelde beslissingsmethode wel 
in de boordvoorraad opgenomen moeten worden vanwege de mogelijkheid van niet-beschik
baarheid van de installatie. De indruk die geschetst is in hoofdstuk 1, dat belangrijke reser
vedelen niet in de boordvoorraad zijn opgenomen, is hiermee bevestigd. 
Op basis van de vastgestelde lijst van reservedelen kan geconcludeerd worden dat de 
huidige reservedelenvoorraad t.b.v. de dieselmotoreninstallatie drastisch verminderd kan 
worden, zowel in aantal als in omvang. Een reductie in aantallen van 85 % is aangetoond, 
terwijl een schatting van reductie in ingenomen ruimte van 70 % betrouwbaar lijkt. Een 
uitspraak over de feitelijke ruimtebesparing is niet mogelijk aangezien de reservedelen t.b.v. 
de dieselmotoreninstallatie opgeslagen zijn in kisten waarin ook reservedelen t.b.v. andere 
installaties zijn opgeslagen. 

Met de nieuwe voorraad reservedelen t.b.v. de dieselmotoreninstallatie kan al het PO 
worden uitgevoerd en kunnen alle storingen, waarvan uitstel van reparatie niet acceptabel is, 
en waarvan de reparatie aan boord uit te voeren is, worden verholpen. 
Daarnaast is het niet noodzakelijk om een differentiatie te maken in reservedelen die van 
boord verwijderd moeten worden onder crisisomstandigheden; alle beschouwde reparaties 
zijn ender dat soort omstandigheden uit te voeren. 
Als de reservedelen t.b.v. de dieselmotoreninstallatie bovendien op een daarvoor bestemde 
locatie worden opgeslagen aan boord, dan zijn de reservedelen gemakkelijker toegankelijk 
dan nu het geval is (waarbij de reservedelen over diverse locaties verspreid zijn , onderge
bracht in kisten bestemd voor verschillende installaties). 
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HOOFDSTUK 5: EVALUATIE YAN DE BESUSSINGSMETHODE 

5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelde beslissingsmethode voor het vaststellen van benodig
de reservedelen geevalueerd. Hierbij zullen diverse aspecten die bij het gebruik van de 
methode naar voren zijn gekomen de revue passeren. Als eerste wordt de ontwikkelde 
methode daartoe samengevat in een aantal stappen die onderstaand zijn weergegeven. 
Per platforminstallatie conform de BSMl-indeling moet voor het bepalen van de reserve
delenvoorraad het volgende worden uitgevoerd: 
1. Bepaal de reservedelen benodigd t.b.v. het Planmatig Onderhoud gedurende 4 

maanden (overeenkomend met de 4-maandelijkse planningshorizon van het PO). 
2. ldentificeer de afzonderlijke functies van de installatie, en bepaal per functie: 

a. de klasse waartoe de reservedelen gerekend moeten worden t.b.v. 
componenten die deze functie vervullen. moeten worden. E.e.a. moet ge
schieden aan de hand van het ontwikkelde stroomschema. 

b. welke storingen in deze functie in het verleden zijn opgetreden en nu nog 
steeds zullen optreden. E.e.a. moet ge"inventariseerd worden aan de hand 
van de historische storingsgegevens, waarbij de volgende storingen niet meer 
beschouwd moeten worden: 

storingen die niet meer opportuun zijn (kinderziektes/modificaties); 
storingen in de functie die niet leiden tot het niet-beschikbaar zijn van 
die functie; 
storingen die niet door de bootsbemannig kunnen worden uitgevoerd 
(expertise en/of zeer speciaal gereedschap). 

3. Bepaal welke reservedelen benodigd zijn voor het herstellen van deze storingen. 
4. Bepaal het daadwerkelijke verbruik van deze reservedelen. E.e.a. moet geschieden 

aan de hand van de historische verbruikscijfers, waarbij alleen de structureel ver
bruikte reservedelen in de voorraad moeten worden opgenomen. 

5. Vul de voorraad reservedelen aan met structureel verbruikte reservedelen, die niet in 
welke vorm van storingsmelding dan ook zijn gemeld. E.e.a. meet geschieden aan de 
hand van de ender 4. genoemde historische verbruikscijfers. 

6. Neem de reservedelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud, zeals in stap 1 bepaald, op 
in de boordvoorraad (al dan niet in de vorm van een 'wisselpakket') . 

7. Breng de reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud ender op een daarvoor 
aangewezen locatie, waarbij rekening gehouden meet worden met de reservedelen 
die ender crisisomstandigheden van boord moeten worden verwijderd. 

De totale boordvoorraad aan reservedelen bestaat dan uit alle reservedelen t.b.v. het 
Planmatig Onderhoud, en alle reservedelen voor (componenten t.b.v.) functies van installa
ties die tot de belangrijkste klasse/categorie (klasse A) gerekend moeten worden op basis 
van het ontwikkelde stroomschema. 

Onderstaand zullen de ervaringen met het doorlopen van bovengenoemde stappen be
schreven worden. 
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5.2 Aandachtsgebieden 

5.2. 1 Reservedelen t.b. v. het Planmatig Onderhoud 

Ondanks het feit dat bij de afbakening in hoofdstuk 1 is gesteld dat het Planmatig Onder
houd als een vast gegeven beschouwd moet worden, kan opgemerkt worden dat de aan
duiding van de benodigde onderhoudsmiddelen op de PO-kaarten niet voldoet, zonder dat 
daarbij een uitspraak gedaan wordt over de potentiele danwel technische effectiviteit13 van 
het PO. De op de PO-kaarten genoemde onderhoudsmiddelen zijn over het algemeen 
universeel toepasbaar en zijn niet specifiek voor de beschouwde PO-taken benodigd. 
Bij het vaststellen van een reservedelenpakket t.b.v. het PO voor de dieselmotoreninstallatie 
blijkt dan ook dat een dergelijk pakket alleen universeel gebruikte gereedschappen en 
verbruiksmiddelen bevat. Het koppelen van dit reservedelenpakket aan de planning van het 
PO, waarbij een 4-maandelijkse wisseling moet worden gehanteerd, is dan ook voor de 
dieselmotoreninstallatie niet zinvol. Sterker nog; alle specifieke gereedschappen moeten in 
de boordvoorraad worden opgenomen, om ook het correctief onderhoud uit te kunnen 
voeren. Een dergelijke uitspraak kan ook gedaan worden voor de overige platforminstalla
ties; op alle PO-kaarten die in het bestand voor de Walrusklasse-onderzeeboten voorkomen 
staat bij benodigde onderhoudsmiddelen niets anders aangegeven dan algemeen bruikbare 
gereedschappen en verbruiksartikelen (poetslappen). 

5. 2. 2 Decompositie van de functies van de onderzeeboot 

Bij het onderscheiden van de verschillende functies van installaties aan boord van een 
Walrusklasse onderzeeboot, kan de BSMl-indeling een goede leidraad bieden. Naast het feit 
dat de PO-kaarten volgens deze indeling per installatie worden onderscheiden, kunnen met 
het voor de bedrijfsvoering aan boord veel gebruikte Platformhandboek, dat ook volgens 
deze BSMl-indeling is opgebouwd, een groot aantal van de te identificeren functies van de 
onderzeeboot aangegeven worden. Een bijkomend voordeel van het gebruiken van de 
BSMl-indeling als leidraad voor de decompositie van de functies is dat ook de storings
gegevens volgens deze indeling per installatie worden opgeslagen. Alleen bij de historische 
verbruikscijfers wordt niet aangegeven voor welke installatie het desbetreffende artikel is 
aangevraagd. Een relatie met een platforminstallatie is daar ook niet te realiseren, aange
zien sommige onderdelen in meerdere installaties toegepast (kunnen) worden. 

5.2.3 Toetsing aan de afgeleide criteria 

Voor het bepalen van de klasse van reservedelen t.b.v. de beschouwde functie van de 
installatie is een bepaalde materiedeskundigheid vereist. Het is voor een leek op onderzee
bootgebied niet mogelijk om a.h.v. de afgeleide criteria ('essentialiteit', 'redundantie' en 
'operationeel belang') de functies van installaties in klassen in te delen. Bij het invoeren van 
de ontwikkelde beslissingsmethode moet hiermee rekening gehouden worden en zal een 
richtlijn opgesteld moeten worden volgens welke de categorisering van de functies (en 
daarmee de reservedelen) moet plaatsvinden. In dit aspect wordt aan het eind van dit 
hoofdstuk in een stappenplan voorzien. 

13 De potentele effectiviteit van het onderhoud richt zich op de samenhang tussen het moment 
van storing en de wijze van onderhoudsinitiering, teriwijl de technische effectiviteit zich richt op 
de gebruikte technologie bij de uit te voeren onderhoudsoperatie. 
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5.2.4 Historische storingsgegevens 

Bij het bepalen welke storingen in het (nabije) verleden zijn opgetreden, en ook welke zullen 
blijven optreden kan gebruik worden gemaakt van het huidige bestand Proeftochtpunten en 
Garantiemeldingen (PTP/GM). Bij het bepalen van de boordreservedelen voor de dieselmo
toreninstallatie is -nadat de probleemgebieden waren vastgesteld- bovendien een (hand
matige) controle van de beschikbare gegevens uit het RAPID-systeem uitgevoerd. Het bleek 
dat met het RAPID-bestand geen andere significante probleemgebieden te bepalen waren, 
dan die welke waren vastgesteld met het bestand aan proeftochtpunten en garantiemel
dingen. Voor andere installaties kan het echter wenselijk zijn om ook de gegevens uit het 
RAPID-systeem te betrekken om een totaalbeeld van storingen/probleemgebieden te 
kunnen vormen. Hiervoor leent dit RAPID-systeem zich echter niet: er zijn geen selecties uit 
het gegevensbestand te maken die per installatie (BSMI) de voorgevallen storingen weerge
ven. 

5.2.5 Historische verbruikscijfers 

Voor het bepalen van het structureel verbruik van reservedelen a.g.v. de vastgestelde 
storingen is gebruik gemaakt van een uitdraai uit het voorraadadministratiesysteem, en dan 
van die reservedelen t.b.v. de Technische Dienst over de jaren '93 Um '95. Het bijkomend 
voordeel van verbruikscijfers over deze jaren is dat een eerste controle plaatsvindt op het 
structureel verbruik van reservedelen t.b.v. storingen, zoals die waren vastgesteld op basis 
van de storingsgegevens PTP/GM. Hieruit viel af te leiden dat verbruik van reservedelen nog 
steeds plaatsvindt a.g.v. storingen die reeds naar voren kwamen tijdens de proeftochten en 
garantievaarten van de onderzeeboten. Een goed inzicht in de kinderziektes en de inmiddels 
uitgevoerde modificaties blijft echter noodzakelijk (materiedeskundigheid) . 
Een nadeel van deze verbruikscijfers is dat deze moeilijk toegankelijk zijn; de betrokken 
uitdraai kon slechts via een systeem op een afdeling van de Admiraliteit te Den Haag 
worden gegenereerd. 

5.2.6 Opnemen reservedelen in 'crisis'voorraad 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds naar voren is gekomen moeten de reservedelen die benodigd zijn 
voor reparaties die onder crisisomstandigheden niet kunnen warden uitgevoerd, van board 
verwijderd warden als onder dat soort omstandigheden gevaren moet warden. Het identifi
ceren van de reservedelen die in deze klasse moeten warden ondergebracht kan gebeuren 
aan de hand van de opsomming van de vastgestelde categorieen van problemen (bij de 
analyse van de historische storingsgegevens). Het is echter beter om de bedoelde reserve
delen pas te identificeren nadat de benodigde reservedelen t.b.v. correctief onderhoud zijn 
vastgesteld . lmmers, bij de analyse van de historische verbruikscijfers kunnen ook reserve
delen in de boordvoorraad warden opgenomen die niet middels enige vorm van storings
melding bekend zijn. Per (groep van) reservedelen meet dan bekeken warden welke 
reparatie niet ender genoemde omstandigheden kan warden uitgevoerd; deze reservedelen 
moeten dan in de 'crisis'voorraad warden opgenomen. 

5. 2. 7 Opslag reservedelenvoorraad aan board 

De opslag van de reservedelen aan board meet op de huidige wijze uitgevoerd warden; 
reservedelen moeten afzonderlijk ingepakt warden en opgeslagen in kisten van standaard 
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formaat. Per groep reservedelen moet een scheiding aangebracht worden. Dit betekent dat 
afzonderlijke kisten met reservedelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud (bij voorkeur per 
installatie) op een daarvoor aangewezen locatie geplaatst moeten worden en op soortgelijke 
wijze de kisten met reservedelen t.b.v. het correctief onderhoud. Van deze kisten t.b.v. het 
correctief onderhoud moeten bovendien de kisten, die ten tijden van crisisomstandigheden 
van boord verwijderd moeten worden, duidelijk gemerkt worden en op de daarvoor be
stemde locatie 14 opgeslagen worden. Op deze manier is een onderzeeboot binnen zeer 
afzienbare tijd gereed te maken voor een crisisoperatie. 

5. 2. 8 Reductie van de boordvoorraad 

Aan de hand van het bepalen van de boordreservedelen voor de dieselmotoreninstallatie is 
duidelijk geworden dat een aanzienlijke reductie van het aantal reservedelen in de boord
voorraad kan plaatsvinden t.o.v. de huidige reservedelenvoorraad. Voor de samenstelling 
van de huidige boordreservedelenvoorraad t.b.v. de overige installaties gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor de samenstelling van de huidige boordreservedelenvoorraad t.b.v. 
de dieselmotoreninstallatie. Deze uitgangspunten zijn dat niet strikt noodzakelijke reservede
len in de boordvoorraad zijn opgenomen en dat de vermoedelijke commerciele doelstellingen 
van leveranciers (die bij de tot standkoming van de voorraad hebben geadviseerd) de 
voorraad groter hebben doen uitvallen dan noodzakelijk (zie bijlage A). Daarom is het te 
verwachten dat de schatting van de reductie in ruimte voor de reservedelen t.b.v. de 
dieselmotoreninstallatie (70 %) ook van toepassing is op de ingenomen ruimte door reserve
delen t.b.v. de overige installaties. Uitgaande van de huidige totale hoeveelheid ingenomen 
ruimte t.b.v. reservedelen voor de Technische Dienst (7,5 m\ betekent dit dat een reductie 
van de benodigde ruimte van 0,7 x 7,5 m3 = 5,25 m3 kan plaatsvinden. Met deze reductie 
kan dan voldaan worden aan de eis dat onder crisisomstandigheden de reservedelen
voorraad t.b.v. de TD met 2,6 m3 moet worden gereduceerd (zie bijlage A) . 
De overgebleven 2,5 m3 kan op alternatieve wijze aangewend worden. Hierbij meet gedacht 
worden aan het creeren van nieuwe bergruimten voor de apparatuur die no~ aan boord 
geplaatst meet worden om te voldoen aan nieuwe eisen (o.a. STEK-apparatuur1 

). 

5.2.9 Reservedelen afgestemd op noodzakelijke onderhoud 

Bij het vaststellen van de totale hoeveelheid benodigde reservedelen staat het belang van 
het Planmatig Onderhoud voorop. Dit onderhoud moet onder alle omstandigheden uitge
voerd kunnen worden om de platforminstallaties in de staat te houden die nodig geacht 
wordt voor het uitvoeren van de opgedragen missies. Voor het correctief onderhoud geldt 
dat reparatie van de storing dim moet geschieden als de gevolgen van de storing onaccep
tabel zijn of niet te overzien. Bovendien meet de reparatie door de boordbemanning uitge
voerd kunnen worden. 

14 

15 

In het Bergplaatsenplan zijn deze locaties aangegeven met de term "BPL VREDESTIJD", 
waaruit afgeleid kan worden dat onder crisisomstandigheden deze opbergpositie komt te ver
vallen. 
De STEK-eisen zijn de sinds korte tijd ingevoerde nieuwe eisen waar apparatuur op het gebied 
van koel- en vriesinstallaties aan moet voldoen. De vereiste meet- en detectieapparatuur kon 
niet aan boord geplaatst worden vanwege de grote hoeveelheid ruimte die deze apparatuur in-

. neemt. Hiervoor heeft de Onderzeedienst een ontheffing gekregen. 
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Met deze twee uitgangspunten is de beslissingsmethode voor het vaststellen van de 
benodigde reservedelen ontwikkeld, waardoor gesteld kan warden dat reservedelen t.b.v. 
'overbodig' onderhoud niet meer in de nieuwe boordvoorraad zullen voorkomen. De boord
voorraad aan reservedelen is afgestemd op het daadwerkelijke verbruik als gevolg van het 
noodzakelijke onderhoud. 

5.3 Stappenplan 

Het is zinvol om een stappenplan te ontwikkelen waarlangs personeel kan komen tot de 
gewenste indeling van reservedelen in klassen (zie 5.2.3). lnzicht in het gebruik van de 
installaties aan boord van onderzeeboten blijft echter noodzakelijk (materie-deskundigheid). 
Het stappenplan is onderstaand weergegeven. 

Stappenplan vaststellen benodigde reservedelen 
voor de reservedelenvoorraad 

1: Se!ectie van de iostallatie 
Bepaal aan de hand van de BSMl-indeling de installatie die in aanmerking komt voor 
het vaststellen van de benodigde reservedelen. 

2: Planmatig Onderhoud 
2.1 Selecteer uit het Planmatig OnderhoudSysteem (POS) de op deze installatie van 

toepassing zijnde PO-kaarten. 
2.2 Veer de gegevens in in de database "PO". 
2.3 Bepaal de behoefte aan reservedelen voor een periode van 4 maanden met de query 

"PO-items< 4 maanden". 
2.4 Doe hetzelfde voor die reservedelen die minder vaak benodigd zijn met de query 

"PO-items> 4 maanden". 
2.5 Bepaal a.h.v. de resultaten van c. end. of de benodigde reservedelen in een 

wisselpakket moeten worden opgenomen of dat de reservedelen standaard in de 
boordvoorraad moeten worden opgenomen. 

3: Correctief Onderhoud 
3.1 Stel de afzonderlijke functies vast van de beschouwde platforminstallatie (e.e.a. aan 

de hand van het Platformhandboek) . 
3.2 Bepaal per waargenomen functie a.h.v. het stroomschema in welke klasse deze 

functie (en dus de reservedelen) thuishoren. 
3.3 Selecteer de storingen uit het bestand "Proeftochtpunten en Garantiemeldingen" die 

op deze installatie betrekking hebben, en vul deze storingen eventueel aan met ge
gevens uit het RAPID-bestand. 

3.4 Stel van de waargenomen storingen de verschillende probleemgebieden vast. 
3.5 Verwijder uit dit overzicht van probleemgebieden de 'kinderziektes' en de problemen 

die niet meer zullen voorkomen vanwege modificaties. 
3.6 Deel de probleemgebieden in naar de ge"identificeerde functies, en vang aan met het 

vaststellen van de benodigde reservedelen voor de waargenomen storingen per 
functie. 
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Alleen voor klasse A-functies/reservedelen 
3. 7 Vraag voor de waargenomen storingen op deze functie steeds het volgende af: 

Is uitstel van reparatie van de storing acceptabel? 
lndien ja, dan hoeft niet overgegaan te worden tot het opnemen van de reservedelen 
in het overzicht (reparatie van dit soort storingen kan binnenliggend te Den Helder 
worden uitgevoerd. Aanvraag voor deze reservedelen meet worden ingediend). 
lndien nee: 

Kan de reparatie zelf worden uitgevoerd (dus zonder assistentie van 
buitenaf)? 

lndien ja, dan moeten de voor deze storing benodigde reservedelen in het overzicht 
worden opgenomen. lndien nee, dan meet middels bericht gevraagd worden om as
sistentie (oplossing defect). 

3.8 Stel a.h.v. de verbruikscijfers van de laatste 3 jaren vast welke reservedelen uit het 
opgestelde overzicht structureel zijn verbruikt. 

3.9 Vul de lijst met reservedelen aan met die reservedelen waarvan het verbruik 
gedurende de laatste 3 jaren structureel is geweest, maar die niet op een of andere 
wijze middels een storingsformulier kenbaar gemaakt zijn. 

3.10 De op deze wijze vastgestelde reservedelen moeten in de boordvoorraad worden 
opgenomen. 

3.11 Vraag vervolgens voor de vastgestelde reservedelen het volgende af: 
Kan de reparatie van de storing ook ender crisisomstandigheden worden 
uitgevoerd? 

Zo nee; reservedelen moeten in de sub-klasse van de reservedelenvoorraad aan 
boord worden opgenomen, die ender crisisomstandigheden van boord verwijderd 
meet worden. 

Voor alle vastgestelde reservedelen 
3.12 Sia de reservedelen per installatie aan boord op, waarbij de sub-klasse (te verwij

deren ender crisisomstandigheden) op de daarvoor bestemde locaties moeten wor
den opgeslagen. 

Bovengenoemd stappenplan meet ender de volgende omstandigheden worden herhaald, 
opdat de reservedelenvoorraad afgestemd blijft op het noodzakelijke onderhoud: 
a. bij wijzigingen in het Planmatig Onderhoud: de consequenties van deze wijzigingen 

moeten worden aangegeven voor de reservedelenvoorraad. 
b. na uitvoering van modificaties op installaties: ook voor deze wijzigingen geldt dat de 

consequenties moeten worden aangegeven voor de reservedelenvoorraad. 
c. na een gebruiksduur van 5 jaar: gedurende deze periode zal het totaal aan 

historische storingsgegevens zijn toegenomen. De reservedelenvoorraad zal op deze 
(nieuwe) situatie moeten worden aangepast. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES EN AANBEYELINGEN 

6.1 Opdracht 

In dit hoofdstuk zal aangegeven worden hoe met de ontwikkelde beslissingsmethode voor 
het vaststellen van de benodigde reservedelen aan de opdrachtformulering wordt voldaan. 
De opdrachtformulering luidde als volgt: 
Stem de benodigde hoeveelheid boordreservedelen af op het daadwerkelijke verbruik als 
gevolg van het noodzakelijke onderhoud. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden: 

a. de onderzeeboten moeten in staat zijn gedurende minimaal 60 dagen 
operationeel te kunnen varen, waarbij rekening gehouden moet worden met 
de aard van de uit te voeren operaties (onderscheid vredes- en crisisopera
ties); 

b. er moet gestreefd worden naar het minimaliseren van de hoeveelheid 
benodigde ruimte t.b.v. het reservedelenpakket; 

c. de reservedelen moeten eenvoudig toegankelijk zijn. 

Onderstaand zullen de conclusies weergegeven worden die getrokken kunnen worden over 
het voldoen van de ontwikkelde methode aan de opdrachtformulering. Verder zullen aanbe
velingen gedaan worden en randvoorwaarden geschetst om de methode voor alle platform
installaties van de Walrusklasse onderzeeboten op een betere manier te kunnen toepassen. 

6.2 Conclusies 

6. 2. 1. Toetsing aan opdrachtformulering 

Met het toepassen van de ontwikkelde beslissingsmethode op de dieselmotoreninstallatie is 
aangetoond dat de op deze wijze vastgestelde hoeveelheid reservedelen is afgestemd op 
het daadwerkelijke verbruik als gevolg van het noodzakelijke onderhoud. De onderzeeboten 
kunnen met de vastgestelde reservedelen gedurende minimaal 60 dagen operationeel varen 
waarbij rekening gehouden is met de aard van de uit te voeren operaties. Er treedt een 
aanzienlijke reductie op in de door de reservedelen ingenomen ruimte en de reservedelen 
zijn eenvoudig toegankelijk door het feit dat ze per installatie en per groep (t.b.v. preventief 
of correctief onderhoud) worden opgeslagen. 
De uiteindelijke toetsing van de ontwikkelde methode zal moeten volgen uit de praktijk. 

6. 2. 2 Onderhoudsmiddelen Planmatig Onderhoud 

Bij het vaststellen van de reservedelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud is gebleken dat de 
benodigde onderhoudsmiddelen algemeen toepasbaar zijn en niet specifiek voor de be
schouwde PO-kaart benodigd. Dit heeft geleid tot het standaard aan board nemen van deze 
(universele) onderhoudsmiddelen, maar dit leidt nog niet tot een eenduidige voorraad van 
reservedelen, die mogelijk in de vorm van een 'wisselpakket' iedere periode van 4 maanden 
opnieuw aan board genomen moeten warden. 
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6.2.3 Raadp/egen benodigde gegevens 

Bij het doorlopen van de stappen in de ontwikkelde methode zijn verschillende bronnen van 
gegevens benodigd. Hierbij blijkt dat een aantal van deze bronnen moeilijk te raadplegen is 
en dat de gegevens niet beschikbaar zijn voor het bepalen van de nieuwe reservedelenvoor
raad. Dit geldt met name voor het RAPID-systeem en het VAS/LOGDOC-systeem. 

6. 2. 4 Vereiste materiedeskundigheid 

Bij het gebruiken van de ontwikkelde beslissingsmethode is materiedeskundigheid benodigd 
op het gebied van de installaties aan boord van onderzeeboten. Het gebruik van het stap
penplan (zie hoofdstuk 5) structureert de aan de ontwikkelde methode achterliggende 
gedachte maar kan alleen door materiedeskundigen worden toegepast. 

6.3 Aanbevelingen 

6.3.1 Reservedelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud 

Middels het Planmatig OnderhoudSysteem (POS) moet per PO-kaart nauwkeuriger worden 
aangegeven welke reservedelen voor het uitvoeren van die PO-kaart benodigd zijn. On
danks het feit dat een groot deel van de PO-kaarten bestaat uit het uitvoeren van inspecties 
kan het voorkomen dat met name O-ringen en filterelementen in het kader van die periodie~ 
ke inspecties vervangen moeten worden. 
lnmiddels zijn er contacten geweest met de Sectie Gasturbines & Motoren (SGTMOT) van 
DMKM/PFS om in deze aanbeveling te voorzien v.w.b. de PO-kaarten voor de dieselmo
toreninstallatie. Als deze handelwijze voor alle PO-kaarten wordt gehanteerd. kan men 
komen tot een specifiek pakket aan reservedelen t.b.v. het Planmatig Onderhoud, en kan 
worden bezien of het vaststellen van een 'wisselpakket' ender die omstandigheden zinvol is. 

6. 3. 2 Raadpleging gegevens 

Voor het raadplegen van de voor de methode benodigde gegevens welke zijn opgeslagen 
op een mainframe moet gebruik worden gemaakt van een relationele database in een net
werkconfiguratie (bijv. Access in het pakket Microsoft Office). Dit geldt met name voor de 
gegevens uit het VAS/LOGDOC. Voor het kunnen gebruiken van de gegevens uit het 
RAPID-programma moet de structuur van dit programma gewijzigd worden; het moet 
mogelijk zijn om een selectie uit het gegevensbestand te maken van voorgevallen storingen 
per installatie (BSMI). 

6. 3. 3 Materiedeskundigheid 

Om te waarborgen dat het resultaat van de beslissingsmethode overeenkomt met de opzet, 
is het noodzakelijk de methode toe te laten passen door personeel met de vereiste achter
grond. Hierbij moet gedacht worden aan TD-personeel in de rang van Sergeant of hoger, 
met een 'minimale afoefening 7'16

. 

16 De afoefening is een kwalificatie van de opgedane kennis en ervaring van de persoon aan wie 
de afoefening wordt toegekend . Er is een gradatie aan te brengen in de mate van opgedane 
kennis en ervaring. Deze wordt aangegeven met een cijfer (van 1 tot 9). 
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6.3.4 Toepassen ontwikkelde methode 

De ontwikkelde beslissingsmethode moet voor alle platforminstallaties worden toegepast om 
de reservedelenvoorraad at te stemmen op het noodzakelijke onderhoud en de uiteindelijke 
exacte reductie in ruimte vast te kunnen stellen. Deze toepassing zal moeten worden 
uitgevoerd door personeel van het Bureau Engineering Platform van de Onderzeedienst 
(eventueel aangevuld met personeel van andere bureaus). Dit personeel is namelijk vol
doende materiedeskundig om de beslissingsmethode toe te kunnen passen. Voor het 
toepassen van de methode op alle platforminstallaties wordt een periode van 6 maanden 
voorzien. Nadien moet onderzoek verricht worden naar de alternatieve wijzen van gebruik 
voor de vrijgekomen ruimte. 

6. 3. 5 Opnieuw door/open methode 

De beslissingsmethode moet opnieuw doorlopen worden na een periode van 5 jaar na het 
vaststellen van de nieuwe reservedelenvoorraad aan boord. Na deze 5 jaar bestaat een 
groter bestand aan historische storingsgegevens die het noodzakelijk kunnen maken de 
reservedelenvoorraad aan boord te herzien. Tussentijds moeten de consequenties van 
wijzigingen in het PO van de installaties en modificaties op die installaties worden verwerkt. 

6.3.6 Toepassen methode op WD-installaties 

Het verdient aanbeveling om de ontwikkelde beslissingsmethode voor het vaststellen van 
benodigde reservedelen te beproeven op een installatie van de Wapentechnische Dienst. 
Doel van deze beproeving is vast te stellen of een zelfde reductie in het aantal reservedelen 
kan optreden. 

6.3. 7 Toekomstige nieuwbouwprojecten 

Op basis van de totstandkoming van het huidige reservedelenpakket moet opgemerkt 
worden dat bij de logistieke 'voorbereiding' van een nieuwbouwproject niet meer aan de 
leverancier overgelaten moet worden wat deze als aanbevolen reservedelen ziet. Beter is 
het om bij de levering van de diverse platformcomponenten een lijst van de leverancier te 
eisen met daarop aangegeven welke storingen, op welke onderdelen na hoeveel tijd (of 
draaiuren) op kunnen treden. De basis hiervoor vormt de toepassing van de Failure Mode 
Effect Analysis voor het vaststellen van mogelijke faalwijzen en hun gevolgen [20). Hiermee 
kan het benodigde reservedelenpakket reeds op voorhand -dus voordat het nieuwe schip 
gaat varen- worden vastgesteld . 
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Bijlage A Bergplaatsenplan en reservede/en 

BIJLAGE A : BERGPLAATSENPLAN EN RESERVEDELEN 

A.1 Algemeen 

Onderstaand is een beschrijving gegeven van het tot stand komen van de beschikbare 
bergruimte aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten; het · zogenaamde 
'Bergplaatsenplan'. Hierbij moet de term 'plan' gezien worden als aanduiding van een 
'overzicht' (zoals in de scheepsbouw ook gehanteerd worden de termen 'Algemeen Plan' en 
'Tankenplan' ter aanduiding van overzichtstekeningen). 
Tevens zal in deze bijlage aandacht besteed worden aan de achterliggende redenen voor de 
huidige invulling aan de reservedelenvoorraad. 

De ontwikkeling van het Bergplaatsenplan dateert uit de ontwerp-fase van de Walrusklasse 
onderzeeboten Garen '70). Van de gehanteerde uitgangspunten is weinig tot niets gedocu
menteerd, zodat bij het vergaren van de noodzakelijke gegevens gebruik gemaakt moest 
worden van gesprekken met personen die bij de ontwikkeling van dat Bergplaatsenplan 
betrokken zijn geweest. 
Deze gesprekken zijn voornamelijk gevoerd met ir. J.J. van Rijn van de Afdeling Scheeps
bouw van DMKM (DMKM/S), die destijds zeer nauw betrokken was bij het ontwerp en de 
daadwerkelijke bouw van de Walrusklasse onderzeeboten. 

A.2 Het Bergplaatsenplan 

A. 2. 1 Reden voor reservedelen in het Bergplaatsenplan 

Bij de ontwikkeling van de Walrusklasse onderzeeboten is men voor de varende situatie in 
principe uitgegaan van een 'onderhoudsvrij concept'. Dit betekent dat het hoogstnoodza
kelijke (preventief) onderhoud aan de technische installaties gedurende binnenligperioden 
tussen twee reizen uitgevoerd zou moeten warden (zie verder Bijlage B). 
Verder was men van mening dat voor het verhelpen van de storingen die zich varend 
onverhoopt zouden voordoen aan de installaties reservedelen benodigd waren. Vear de 
opslag van deze reservedelen is ruimte nodig aan board, ruimte die gecreeerd is in het 
Bergplaatsenplan. 

A.2.2 Het voorziene Bergp/aatsenplan 

In het Bergplaatsenplan moest voorzien warden in ruimte voor reservedelen, maar oak voor 
voeding en artikelen die deel uitmaken van het zogenaamde Uitrustingsregister (UR). 
Voorbeelden van deze laatste groep artikelen zijn de "ontsnappingsartikelen" zeals de 
ontsnappingspakken en de COrabsorptiekalk t.b.v. de luchtverversing. 
Gedurende het ontwerp van de Walrusklasse onderzeeboten is van het begin af aan 
aangegeven dater ruimte aanwezig zou moeten zijn voor de reservedelen t.b.v. de verschil
lende dienstvakken aan board. Deze eis was omschreven in het Bestek [2], hoewel daarin 
niet eenduidig vermeld was hoeveel ruimte deze reservedelen in beslag zouden mogen 
nemen. 
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Voor de nieuwbouw van de Walrusklasse onderzeeboten waren de Technische Afdelingen 
van DMKM verantwoordelijk. Deze afdelingen waren derhalve ook verantwoordelijk voor het 
vaststellen van de voor reservedelen benodigde ruimte. Zij hebben zich hierbij voornamelijk 
laten leiden door de beschikbare ervaringsgegevens van de Zwaardvisklasse onderzeebo
ten, hoewel niet alle installaties van deze onderzeeboten overeenkomen met de toegepaste 
installaties aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten. 

A.2.3 Het daadwerkelijke Bergplaatsenplan 

In het ontwerp van de Walrusklasse onderzeeboten was van het begin at aan voorzien in 
een aantal ruimten bestemd voor de opslag van reservedelen. Voor het feit dat van dit 
voornemen afgeweken werd, zijn een aantal redenen aan te voeren, die onderstaand 
weergegeven zijn: 
• door wijzigingen die op het laatste moment aan systemen doorgevoerd moesten worden 

kwam de -voor reservedelen gereserveerde- ruimte voor een groot deel te vervallen. Een 
concreet voorbeeld hiervan is het uitbreiden van de vitaal/algemeen hydrauliekinstallatie 
in het middenschip met een aantal accumulatoren met stikstoffles. Deze extra appen
dages konden uiteindelijk maar op een locatie geplaatst worden, namelijk in de bak
boordsbergplaats en de ruimte achter het derde toilet in de wasplaats Korporaals & Man
schappen (welke ruimte aanvankelijk bestemd was voor de opslag van reservedelen) . 

• communicatieproblemen: de Afdeling Scheepsbouw (DMKM/S) ging er van uit dat de 
Afdeling Platformsystemen (DMKM/PFS) rekening zou houden met opslag van 
'machinist'-specifieke artikelen in de machinekamer. Achteraf beek dat PFS min of meer 
ervan was uitgegaan dat deze 'machinist'-specififieke artikelen in de gereserveerde 
ruimten voor reservedelen opgeslagen zouden kunnen worden. Er was in de machineka
mer dus geen ruimte gereserveerd voor de opslag van die artikelen. 

• bovendien was van het begin af aan onvoldoende rekening gehouden met de aanvanke
lijk nog beschikbare ruimte tussen fundaties in. In een later stadium was deze ruimte niet 
meer alsnog aan te wenden voor opbergruimte t.b.v. reservedelen. Het leidingwerk was 
toen al aangebracht en wijzigingen hierop werden als te kostbaar beoordeeld. 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben uiteindelijk geleid tot het reduceren van de gereser
veerde ruimte voor het Bergplaatsenplan, waardoor geplande ruimten/kasten vervielen. De 
reservedelen moeten daardoor in kisten van standaard formaat ergens aan boord opgesla
gen worden. 

A.3 De reservedelenvoorraad 

A. 3. 1 Algemeen 

Zoals bovenstaand is uiteengezet maakt de reservedelenvoorraad deel uit van het Berg
plaatsenplan, en is deze voornamelijk opgeslagen in kisten van standaard formaat. De 
plaats en inhoud van de verschillende kisten is vastgelegd op diverse tekeningen en lijsten 
die het totale Bergplaatsenplan weergeven [3]. 
Bij de invulling van de voor reservedelen bestemde ruimte, was het zaak dat deze ruimte 
met een zeer kritisch oog gevuld zou worden, gezien de ontwikkelingen die in het verleden 
hebben geleid tot het reduceren van de oorspronkelijk gereserveerde ruimte voor het 
Bergplaatsenplan (zie A.2.3). 
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A.3.2 lnvulling reservedelenvoorraad 

Uitgangspunt bij de samenstelling van de reservedelenvoorraad was dat herstel door 
vervanging ('repair-by-replacement', zie (2)) mogelijk moest zijn. Voor een greet aantal 
installaties gold dat geen ervaringsgegevens voorhanden waren aangaande mogelijk 
faalgedrag van (onderdelen van) die installaties; de betrokken afdelingen konden niet over 
de noodzakelijke informatie beschikken. 
Derhalve werd de leveranciers gevraagd een opgave te maken van reservedelen, die zij als 
noodzakelijk beschouwden om het (correctief) onderhoud op zee uit te kunnen voeren. Deze 
opgaven resulteerden in de Lijst Van Aanbevolen Reservedelen (LVAR). Op basis van deze 
LVAR werd vervolgens een pakket reservedelen besteld bij diezelfde leveranciers. 

Het gevolg hiervan was, dat een reservedelenpakket ontstond dat vermoedelijk groter is dan 
strikt noodzakelijk, aangezien: 
1. er onvoldoende is beoordeeld of bepaalde reparaties daadwerkelijk op zee kunnen 

warden uitgevoerd, 
2. uitspraken als "je weet maar nooit of je het een keer nodig hebt" ertoe leidden dat 

onderdelen in het reservedelenpakket werden opgenomen. Met name door deze 
(ouderwetse, maar weinig professionele) houding zijn niet-strikt-noodzakelijke onderdelen 
in het reservedelenpakket opgenomen, 

3. de door leveranciers verstrekte opgave van benodigde artikelen grater is dan daadwer-
kelijk benodigd. E.e.a. vermoedelijk in verband met commerciele doelstellingen. 

Bij het samenstellen van het boordreservedelenpakket is bovendien geen onderscheid 
gemaakt tussen reservedelen die in tijd van crisis (oorlog) aan boord m6eten zijn, en 
onderdelen die in vredestijd aan boord m6gen zijn (de missie-afhankelijkheid van de reser
vedelen). Derhalve is evenmin aangegeven welke kisten in tijd van crisis van boord moeten 
worden verwijderd, opdat de strengere eisen op het gebied van geluid en schok gehaald 
kunnen worden. (Bij deze eisen meet men ender andere denken aan het minimalise
ren/voorkomen van schokaanlopers, zie A.3.3) . 

A. 3. 3 Locatie reservedelenvoorraad 

De reservedelenvoorraad is aan boord opgeslagen in aluminium kisten van standaard 
formaat, die op vele locaties in de boot zijn geplaatst. Hierbij meet worden opgemerkt dat de 
reservedelen zelf "geconditioneerd" worden aangeleverd en opgeslagen, d.w.z. per artikel 
(vacuum) verpakt in plastic, met aantekening van de artikelnaam en het Natostock-nummer. 
De plaatsing van de aluminium kisten voldoet op sommige locaties niet vanuit de volgende 
gezichtspunten: 
• operationele eisen: 

sommige kisten staan onvoldoende schokvast en geluidsge·1soleerd opgesteld, waar
door een belangrijk aspect van het varen met onderzeeboten met voeten wordt ge
treden, namelijk de discipline ten aanzien van het minimaliseren van de zogenaamde 
"schokaanlopers" en uitgestraald geruis (zie onderstaande figuur A.2) 
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Figuur A.1: Reservedelen in standaardkisten op een locatie die op basis van operationele 
eisen niet voldoet (niet schokvast en onvoldoende geluidsgersoleerd) . 

• ruimtebeslag: 
het grate aantal kisten t.b.v. de reservedelen neemt veel ruimte in. De kisten staan 
het alternatief benutten van de beschikbare ruimte aan board van de onderzeeboten 
in de weg. 

• bereikbaarheid: 
de kisten zijn op sommige locaties zeer moeilijk bereikbaar, terwijl oak de indeling 
van de kisten soms te wensen over laat. E.e.a. leidt tot het moeilijk toegankelijk zijn 
van de reservedelenvoorraad (zie figuur A.2 waarop aangegeven de reservedelen die 
zijn opgeslagen boven de schroefas). 
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r-----. 
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Figuur A.2: Kisten met reservedelen zijn op sommige locaties moeilijk bereikbaar. 

Om een inzicht te verschaffen in de problemen die ervaren worden met de bereikbaarheid 
van de reservedelenvoorraad, zal onderstaand e.e.a. aan de hand van het beheer van de 
reservedelen worden toegelicht. 

A.4 Het beheer van de reservedelenvoorraad 

A. 4. 1 Objecten en subgebruikers 

Aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten is de gehele reservedelenvoorraad onder
verdeeld in een aantal delen die per dienstvak zijn geordend. Deze delen worden ook wel 
'objecten' genoemd. De objecten worden beheerd door een daarvoor verantwoordelijk 
gestelde onderofficier uit dat dienstvak. Deze persoon wordt aangeduid met de term 
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'subgebruiker'. De subgebruiker beheert de voorraad en is eveneens verantwoordelijk voor 
het doen van aanvragen om de voorraad op peil te houden. 
De taken van de subgebruiker op het gebied van bevoorrading zijn additionele taken, naast 
diens reguliere taken, zeals die zijn weergegeven volgens functienummer ('regelnummer'). 
Om deze bevoorradingstaken te vereenvoudigen, is in de begin jaren '90 een geautomati
seerd systeem ontwikkeld en aan boord ingevoerd; de SubGebruikersAdministratie (SGA). 

A. 4. 2 Subgebruikersadministratie 

Het SGA is een programma dat als doel heeft de subgebruiker in staat te stellen, op een
voudige wijze, zijn objecten te beheren en te onderhouden. Het SGA is ontwikkeld voor die 
eenheden, die niet met een groot geautomatiseerd voorraadadministratie-systeem (VAS) 
zouden worden uitgevoerd. 

Middels het SGA is de subgebruiker in staat om te bepalen of een reservedeel daadwerkelijk 
aan boord aanwezig is, en zo ja wat de exacte locatie van dit reservedeel is. 
De handelwijze is dan als volgt: 
• door het gebruik maken van selecties in het SGA (en mogelijk na raadplegen van teke

ningen, en de daarbij behorende legnummers) kan het codenummer van een benodigd 
reservedeel worden achterhaald; het zogenaamde Nato Stock Nummer (NSN). 

• door het invoeren van dit NSN in het SGA kan worden bepaald of het reservedeel aan 
boord aanwezig is. 

• de locatie van het reservedeel wordt vervolgens weergegeven aan de hand van een 
artikelnummer (het 'postnummer') en bijbehorend kistnummer. 

• aan de hand van de verzamellijst van het totale Bergplaatsenplan, is na te gaan waar de 
betrokken kist aan boord is opgeslagen. 

Voorwaarde voor het goed functioneren van deze handelwijze is dat de gegevens in het 
SGA up-to-date zijn; het SGA moet een afspiegeling zijn van de daadwerkelijke boordreser
vedelenvoorraad. Om aan deze voorwaarde tegemoet te komen, wordt eenmaal per 
kwartaal het SGA aangepast aan de dan geldende eisen en wensen, waarbij Natostock
nummers worden gewijzigd en artikelen worden bijgevoegd en/of worden afgevoerd. 
Als na raadplegen van het SGA blijkt dat een reservedeel niet aanwezig is in de boordvoor
raad, dan kan -afhankelijk van de noodzaak van het uit te voeren onderhoud- het bewuste 
artikel middels een telegrafisch bericht worden aangevraagd (de zogenaamde "Logistic 
Support"). Als de aanvraag voor dit artikel als terecht wordt beoordeeld door de Onderzee
dienst, dan zal het artikel worden ingevlogen naar de eerstvolgende haven. Deze handel
wijze wordt vooral gebruikt bij het verhelpen van storingen die de inzetbaarheid van de 
onderzeeboot zouden kunnen aantasten. 

A.4.3 Goederenstroom van de bevoorrading 

Als artikelen uit de boordreservedelenvoorraad zijn verbruikt, worden deze artikelen na het 
beeindigen van een reis opnieuw aangevraagd 'ter aanvulling van de boordreserve'. Deze 
aanvragen worden door de subgebruiker ingediend bij de magazijnen van de Onderzee
dienst. Het personeel van deze magazijnen plaatsen vervolgens de bestelling bij het Materi
eel Logistiek Centrum (MLC). 
Al naar gelang de beschikbaarheid van het aangevraagde onderdeel en andere mogelijke 
aanvragen (welke aanvraag heeft de hoogste prioriteit ?), wordt het artikel afgeleverd bij de 
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Onderzeedienst. De betrokken subgebruiker wordt van deze aflevering op de hoogte 
gesteld, en slaat het artikel weer aan board op, op de daarvoor bestemde plaats (via het 
SGA). 
Deze handelwijze is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

Materieel 
Magazijnen 

Object aan board: 
Logistiek 

Onderzeedienst 
AA,AB,AC, .. .. 

Ceritrum (MLC) AM, AP, AQ, etc 

• • 

~ ..... .. ........ ........ ... ....... .. -..... : :. .. .. --- ....... .. ... ....... ..... ... .. ....... .. . : 

aanvraag voor artikelen 
... -.. ..... .. --. --► levering van artikelen 

Figuur A.3: Goederenstroom van de bevoorrading 

A.5 Formaat van het Bergplaatsenplan 

Nu de termen 'Bergplaatsenplan' en 'reservedelenvoorraad' nader zijn toegelicht is het van 
belang enige getallen te noemen die een indruk geven van het formaat van het Bergplaat
senplan en de reservedelenvoorraad . 
Uitgaande van de afmetingen van de verschillende formele bergruimteni, zoals weergegeven 
in de opsomming van het Bergplaatsenplan ((3)), kunnen de volgende formaten warden 
bepaald: 

Totale ruimte in Bergplaatsenplan 
Voeding (inclusief frisdrank, etc. op reservetorpedolaadstelling) 
Ontsnappingsartikelen (ontsnappingspakken, zuurstofkaarsen en 

canisters t.b.v. COrabsorptie) 
Algemene bergruimte in middenschip (kleding, boeken, etc.) 

Dienstvakgebonden ruimte 

Reservedelen Technische Dienst 
Reservedelen WapenTechn . Dienst 
Toebehoren torpedo's 
Overige objecten 

73 
14 
15 

19 

7,5 
6,5 
2 
3 

In het Bergplaatsenplan zijn alleen de bergruimten opgenomen die formeel daarvoor zijn 
aangewezen. De bergruimten die door onderzeeboten zelf zijn 'gecreeerd' komen niet in het 
Bergplaatsenplan voor en mogen als zodanig eigenlijk niet als bergruimten gebruikt warden 
(vanwege operationele eisen) . 
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De reservedelen t.b.v. de Technische Dienst zijn opgeslagen in kisten van een standaard 
formaat (zie A.3.3), waarvan er totaal circa 110 op verschillende locaties aan boord zijn 
opgeslagen. 
In de opsomming van het Bergplaatsenplan staat bovendien aangegeven welke bergruimten 
ender crisisomstandigheden moeten verdwijnen. Deze worden in dat overzicht aangemerkt 
als "Bergplaats Vredestijd" (BPL VREDESTIJD). Het betreft dan bergruimten die voorname
lijk voor de Technische Dienst bestemd zijn. De kisten die op deze locaties geplaatst zijn, 
nemen een totale ruimte van 2,6 m3 in. Dit betekent dat ender crisisomstandigheden het 
totale volume van de huidige reservedelenvoorraad t.b.v. de TD van 7,5 m3 teruggebracht 
meet worden naar circa 5 m3

. 

A.6 Samenvatting 

Het Bergplaatsenplan voorziet in bergruimte voor verschillende soorten artikelen, zeals 
reservedelen, voeding en ontsnappingsartikelen. 
De boordreservedelenvoorraad is tot stand gekomen op basis van adviezen van leveranciers 
v.w.b. aanbevolen artikelen. Door de KM is bij de bouw niet voldoende kritisch gekeken of 
deze artikelen daadwerkelijk noodzakelijk waren voor het uitvoeren van reparaties op zee. 
Verder is geen onderscheid gemaakt in artikelen die in een vredes- danwel crisispakket 
moeten zijn opgenomen. 
De boordreservedelenvoorraad is opgeslagen in aluminium kisten van standaard formaat, 
die door de gehele boot staan opgesteld. De locaties van deze kisten laat in sommige 
gevallen te wensen over, v.w.b. gestelde operationele eisen, ingenomen ruimte en bereik
baarheid. 
Het beheer van de reservedelenvoorraad (het uit de voorraad halen en weer terugplaatsen 
van een reservedeel) wordt door de slechte bereikbaarheid bemoeilijkt. De verantwoordelijk
heid over het beheer van die reservedelenvoorraad ligt bij de objectbeheerder 
(subgebruiker), die daarvoor een eenvoudig geautomatiseerd systeem ter beschikking heeft; 
het SGA. Met dit SGA is te achterhalen of en zo ja, waar een reservedeel in de reservede
lenvoorraad is opgeslagen. 
De totale bergruimte voor de reservedelen t.b.v. de Technische Dienst bedraagt 7,5 m3 

waarvan 2,6 m3 ender crisisomstandigheden van boord verwijderd moet worden. 
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BIJLAGE B : ONDERHOUD BIJ DE ONDERZEEDIENST 

8.1 Algemeen 

Onderstaand is een beschrijving gegeven van het tot stand komen van de wijze van uitvoe
ren van onderhoud aan board van de Walrusklasse onderzeeboten. Daartoe wordt eerst een 
beschrijving gegeven van het onderhoud bij de Koninklijke Marine, waarbij eveneens de 
ontwikkeling richting 'lnstandhoudingsconcepten' wordt beschreven. 

Bij de onderstaande beschrijving wordt zoveel als mogelijk een relat1e gelegd naar de alge
meen gangbare terminologie van onderhoudsbeheersing, zeals die ender andere gehan
teerd wordt door Gits [4]. Zo wordt onderhoud gedefinieerd als: 

"alle activiteiten die ten doel hebben een technisch systeem in de staat te houden 
('preventief onderhoud') of terug te brengen ("correctief onderhoud'), die nodig geacht 
wordt voor de vervulling van de produktiefunctie". 

8.2 Onderhoud aan boord van Walrusklasse onderzeeboten 

B. 2. 1 Onderhoudsvrij concept 

Zeals reeds ender de ontwikkelingen tot het Bergplaatsenplan naar voren is gebracht, is bij 
het ontwerp van de Walrusklasse onderzeeboten uitgegaan van een 'onderhoudsvrij 
concept' . E.e.a. is in het Bestek [2], paragraaf 0271, als volgt geformuleerd: 

"M.b.t. het ontwerpen en construeren op onderhoudbaarheid meet zo veel mogelijk 
warden gezorgd voor voldoende toegankelijkheid voor de te verrichten onderhouds
handelingen, en moeten zo veel als mogelijk onderhoudsarme materialen en ar
beidsbesparende technieken warden toegepast." 

Dael van deze formulering is derhalve dat reeds bij het ontwerp van de Walrusklasse 
onderzeeboten rekening werd gehouden met het minimaliseren van de onderhoudsduur, en 
het vergroten van de beschikbaarheid van de technische systemen. 

Ten aanzien van het preventief onderhoud zou e.e.a. moeten inhouden dat dit onderhoud 
ender varende omstandigheden beperkt zou moeten blijven tot het doen van conditiebewa
kingsmetingen (bijvoorbeeld: uitvoeren van trillings- en vloeistofanalyse). De onderhouds
maatregelen die dan vereist zouden zijn om de technische systemen weer in de gewenste 
toestand terug te brengen, zouden dan tijdens een tweejaarlijks onderhoud moeten warden 
uitgevoerd. Dit meet dan bovendien geschieden op basis van 'periodieke revisie' en 
'periodieke verwisseling', waarbij delen van de technische systemen vervangen warden. 
Het hoogstnoodzakelijke onderhoud, dat buiten het tweejaarlijks onderhoud uitgevoerd meet 
warden (het zogenaamde 'periodiek verzorgend onderhoud'), zou gedurende binnenligperio
den tussen twee reizen uitgevoerd moeten warden. 

Ten aanzien van het correctief onderhoud zou bovenstaande formulering moeten inhou
den dat de storingen die aan de -modulair opgebouwde- technische systemen zouden 
kunnen optreden, verholpen moeten kunnen warden door het vervangen van een defect deel 

B-1 



Afstudeeronderzoek OZDffUE 

door een reservedeel; het zogenaamde "repair by replacement". Deze vervanging zou van 
toepassing moeten zijn op: 
• installaties; een compleet gedeelte van een werktuiglijke installatie (technisch sys

teem)(bijv. een elektrisch aangedreven pomp), 
• hoofdonderdelen; een gedeelte van een installatie dat als eem geheel vervangen kan 

worden (bijv. pompgedeelte van die elektrisch aangedreven pomp), 
• samenstelling; een gedeelte van een hoofdonderdeel, bestaande uit meerdere compo

nenten, dat als een geheel vervangen kan worden (bijv. pompas met waaier, koppeling en 
eventueel slijtringen), 

• onderdeel; deel waaruit een samenstelling is opgebouwd (bijv. slijtring en asbus). 

Het 'onderhoudsvrij' bij correctief onderhoud houdt dus niet meer in dan dat bij het uitvoeren 
van reparaties zo min als mogelijk demontagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, 
en dat herstel door vervanging -binnenliggend- binnen 48 uur gerealiseerd kan worden. 
Kortom: de reparatieduur moet zo kort mogelijk gehouden worden. 

B. 2. 2 Herziene Staf-eisen 

In 1989 zijn de herziene Staf-eisen uitgegeven, ter vervanging van de oorspronkelijke Staf
eisenii (1975). De reden voor deze herziening was, dat op basis van de ervaringsgegevens 
van de eerste periode varen met Hr.Ms. Zeeleeuw er behoefte was aan het bijstellen van de 
aanvankelijk geformuleerde eisen. Op het gebied van onderhoud bleek namelijk dat een 
grotere onderhoudsinspanning noodzakelijk was, dan aanvankelijk begroot, om de tech
nische systemen in de toestand te houden, die als nodig geacht werd voor het (operationeel) 
varen. Reden voor deze grotere onderhoudsinspanning was dat de -in het verleden voor
spelde- storingen zich niet of juist ernstiger en dan ook nog frequenter aan andere systemen 
voordeden. 

In de herziene Staf-eisen [6] wordt het volgende over onderhoud gesteld: 
"Het onderhoud moet geschieden op basis van planonderhoud, met gebruik van 
prestatie-analyse van zowel werktuigen als systemen, waarbij ten aanzien van de 
onderscheiden componenten gestreefd moet worden naar "repair by replacement" en 
"upkeep by exchange" voor zowel incidenteel (correctief, red.) als planmatig onder
houd". 

Deze formulering van het uit te voeren onderhoud geeft aan dat van het onderhoudsvrij (of, 
zeals inmiddels wel duidelijk geworden is: 'onderhoudsarm') concept afgeweken moest gaan 
worden. Waar preventief onderhoud aanvankelijk voornamelijk gepland was tijdens twee
jaarlijks onderhoud (zie boven), moest nu gekomen worden tot een systeem van uitvoeren 
van preventief onderhoud tijdens het ( operationeel) varen. Dit preventief onderhoud zou dan 
moeten bestaan uit Planmatig Onderhoud, PO. 
Zowel bij het uitvoeren van preventief als correctief onderhoud zou bovendien waar mogelijk 
gebruik gemaakt moeten worden van het vervangen van defect(geraakt)e componenten. 

De Staf-eisen zijn destijds geformuleerd door de Admiraliteitsraad als houvast voor de eisen 
. waaraan de nieuw te bouwen klasse onderzeeboten zou moeten voldoen. 
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B.2.3 Het Plan(matig) Onderhoud en correctief onderhoud 

In de Herziene Staf-eisen werd geformuleerd dat overgegaan moest worden tot het invoeren 
van een systeem van onderhoud, gebaseerd op het Planmatig Onderhoud (PO). Dit PO
systeem is reeds gedurende lange tijd in gebruik bij de Koninklijke Marine. 
Het PO-systeem is een onderhoudssysteem op basis van preventief onderhoud, wat volgens 
de terminologie van onderhoudsbeheersing [4] het best omschreven kan worden als Ge
bruiksduur Afhankelijk Onderhoud (GAO), aangevuld met Toestand Afhankelijk Onderhoud 
(TAO). 
lmmers; binnen het PO-systeem moeten op basis van een bepaalde periodiciteit onder
houdstaken worden uitgevoerd, de zogenaamde PO-kaarten. Op deze PO-kaarten staan 
naast de onderhoudstaken (met de specifiek uit te voeren onderhoudswerkzaamheden), 
eveneens de daarvoor benodigde onderhoudsmiddelen, en de daarbij gehanteerde frequen
tie van die onderhoudstaak vermeld. 
Derhalve komen de volgende vormen van onderhoud voor: 

Gebruiksduurafhankelijk Onderhoud (GAO): 
Het periodiek uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan het best vergeleken worden 
met Gebruiksduurafhankelijk Onderhoud, want GAO schrijft initieren van onderhoud voor 
door het verstrijken van een gespecificeerde periode van gebruik. 
Voorbeeld: het vervangen van een filterelement na 500 draaiuren. 

Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO): 
Periodiek worden inspecties verricht die worden uitgevoerd in het kader van prestatie
analyse (trendmonitoring/conditiebewaking). Op basis van de bevindingen van deze inspec
ties kunnen mogelijk additionele (correctieve) onderhoudswerkzaamheden worden uitge
voerd. Deze vorm van onderhoud kan het best vergeleken worden met Toestandsafhankelijk 
Onderhoud (TAO). TAO immers schrijft initieren van onderhoud voor door het bereiken van 
een gespecificeerde toestand. 
Voorbeeld: het 3-maandelijks bepalen van de trillingsniveau's van gelijkstroommotoren. 

Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO): 
Uiteraard wordt naast bovengenoemd Planmatig Onderhoud als preventief onderhoud (GAO 
en TAO) ook neg correctief onderhoud uitgevoerd, indien daar aanleiding toe bestaat. Voor 
dit correctief onderhoud geldt dat het Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO) genoemd kan 
worden. SAO schrijft initieren van onderhoud voor door het optreden van de storing. 

B. 2. 4 Aanloopfase 

Zeals reeds in de inleiding is vermeld, heeft het enige tijd geduurd voordat daadwerkelijk 
overgegaan ken worden tot het uitvoeren van het Planmatig Onderhoud. De reden hiervoor 
was dat tijdens het proefvaren van de onderzeeboten vooral het verhelpen van de 
'kinderziektes' aandacht kreeg, maar ook vanwege het feit dat het toenmalige bestaande 
Planmatig Onderhoud niet voldeed qua inhoud. Het PO was namelijk in allerijl (mede) 
ontwikkeld op basis van de herziene Staf-eisen, en leek in feite rechtstreeks afgeleid te zijn 
van het PO-pakket van de Zwaardvisklasse onderzeeboten. 

Voor een deel van de technische systemen aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten 
was dit afgeleide PO geen bezwaar, aangezien deze systemen ook aan boord van de 
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Zwaardvisklasse onderzeeboten waren toegepast (en dus reeds beschikten over een 
bestaand PO-systeem). Voor andere technische systemen voldeed het van de Zwaardvis
klasse onderzeeboten afgeleide PO niet, aangezien het systemen betrof, bestaande uit 
nieuwe apparatuur dat voor het eerst aan boord van onderzeeboten toegepast werd. 
Om een voorbeeld te geven: 
het onderhoud van de hoofdelectromotor aan boord van de Zwaardvis- en de Walrusklasse 
onderzeeboten zal niet veel uiteenlopen, aangezien het een zelfde soort gelijkstroommotor 
betreft, die bovendien door dezelfde fabrikant is geleverd. Het 'kopieren' van de betreffende 
PO-kaarten van de Zwaardvisklasse t.b.v. de Walrusklasse onderzeeboten kan in dit geval 
niet kwaad. 
Anders wordt het als de PO-kaarten van de huidafsluiters worden gekopieerd, aangezien 
deze afsluiters aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten voor het eerst zijn toegepast, 
en dusdanig specifiek zijn, dat ze niet te vergelijken zijn met die van de Zwaardvisklasse 
onderzeeboten. 

Door de Afdeling Materieel van de Onderzeedienst -de afdeling die verantwoordelijk is voor 
de uniformiteit in bedrijfsvoering over de vier Walrusklasse onderzeeboten- is het PO-pakket 
geevalueerd en waar nodig aangepast. Hierbij moet worden opgemerkt dat een dergelijke 
aanpassing in de toekomst nogmaals benodigd zal zijn, om het uitvoeren van het onderhoud 
op basis van Planmatig Onderhoud verder te optimaliseren. In dit kader moet gedacht 
worden aan het bijstellen van de inhoud en frequentie van bepaalde PO-kaarten. De 
bemanningen van de onderzeeboten zijn vervolgens begin 1995 opgedragen het PO stipt uit 
te voeren. E.e.a. is omschreven in een Mededeling Onderzeedienst (MEDOZD) [7]. 

8.3 Onderhoudsorganisatie aan boord 

B.3.1 Taak van de Technische Dienst 

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, is de Technische Dienst verantwoordelijk voor het 
instandhouden van de zogenaamde platforminstallaties. 
E.e.a. is formeel aangegeven in het Orderboek Commandant deel 4 (Technische Dienst) [8], 
waar staat dat de Technische Dienst onder andere belast is met: 

"de handhaving van de materiele gereedheid van het platform door o.a. toepassen 
en laten toepassen van planmatig onderhoud (PO) en correctief onderhoud en het 
bijhouden van de daarvoor benodigde administratie." 

Hierbij gelden de volgende definities: 
- Platform: alle systemen en componenten welke samenhangen met de voortstuwing, 

energieopwekking en -distributie. Tevens valt hieronder het casco; de druk
huid met verbanddelen, en alle constructies binnenboord (zoals waterdichte 
schotten en deuren). 
De systemen die onder het platform vallen worden dan ook wel platformin
stallaties genoemd. 

- Materiele gereedheid van het platform: 
het platform is volledig materieel gereed indien het platform (inclusief de 
daarbij behorende reservedelen) voldoet aan de technische normen en bo
vendien voor gebruik gereed is (zijn functie kan vervullen). 
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B. 3. 2 De onderhoudsorganisatie 

Voor het beheer van de verschillende platforminstallaties is de Technische Dienst onderge
bracht in een bestuurlijke structuur, die verdeeld is in drie systeemgroepen, te weten: 

1. de groep "voortstuwing": 
verantwoordelijk voor de optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid, zowel 
elektrisch als werktuiglijk, van de gehele voorstuwingsinstallatie. · 

2. de groep "energie": 
verantwoordelijk voor de optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid, zowel 
elektrisch als werktuiglijk, van het gehele energiesysteem. 

3. de groep "casco": 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het casco buitenzijde. 

De platforminstallaties zijn verdeeld in een aantal Basis Standaard Materiaal lndicaties 
(BSMl's), die weer over de drie systeemgroepen verdeeld zijn. Hierbij meet warden opge
merkt dat de BSMl-indeling niet structureel is doorgevoerd: dieselmotoren en aangehangen 
systemen als dieselkoelwater en -smeerolie, vallen voor een deel ender de verantwoorde
lijkheid van de groep 'voortstuwing', maar voor het andere deel ender die van de groep 
'energie'. Reden hiervoor is dat de benamingen van de drie systeemgroepen zijn overgeno
men van de bovenwaterschepen (waar de scheiding voortstuwing/energie veel meer 
stringent is aan te geven). 

De bestuurlijke structuur van de Technische Dienst organisatie kan middels het onder
staande organogram warden weergegeven. Bij dit organogram meet het volgende warden 
opgemerkt: 

• twee van eerder genoemde drie systeemgroepen zijn in het organogram vertegenwoor
digd, namelijk Voortstuwing (weergegeven met V1 en V2) en Energie (weergegeven met 
E1 en E2). De systeemgroep Casco valt -v.w.b. het beheer daarvan- ender de verant
woordelijkheid van alle dienstvakken (dus niet alleen de Technische Dienst). Dit komt 
neer op het gezamenlijk uitvoeren van schilder- en overige werkzaamheden aan het cas
co. 

• in de bestuurlijke structuur van de Technische Dienst zijn vier zuilen waar te nemen, 
waarover de verantwoordelijkheid over de uitvoer van onderhoudswerkzaamheden aan 
platforminstallaties is verdeeld. Zo valt de verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld de die
selmotoren in de zuil E 1. 

• in de zuilen zit personeel met verschillende achtergronden; 'monteurs' (TDE-ers) werken 
tezamen met 'stokers' (TDW-ers) aan problemen van zowel elektrische als mechanische 
aard. 
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Hoofd 
Technische Dienst 

Ondergeschikt 
HTD 

Majoor TDW Majoor TDE 

E1 ___ _...._ ___ E2 V1 -----L---- V2 

Sergeant TDW Sergeant TDE Sergeant TDW Sergeant TDE 

Korporaal TDE Korporaal TDW Korporaal TDE Korporaal TDW 

Matroos TDW 

Figuur 8.1 : Organogram van de bestuurlijke structuur van de Technische Dienst 

8.3.3 Het (niet) uitvoeren van onderhoud 

Zeals eerder gemeld, wordt het Planmatig Onderhoud sinds begin 1995 nauwgezet uitge
voerd, waarbij een onderhoudsplanning wordt gemaakt op basis van de periodiciteit van de 
PO-kaarten. Aan de hand van deze planning is het voor iedere zuil duidelijk wat de hoeveel
heid uit te voeren onderhoud gedurende een bepaalde periode zal zijn, v.w.b. het preventief 
onderhoud. Ten aanzien van het correctief onderhoud zijn hier geen uitspraken over te doen, 
gezien het onvoorspelbare (i.e. niet geplande) karakter van dat onderhoud. 

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (zowel preventief als correctief van aard) 
is gebleken dat een aantal reservedelen nieUin onvoldoende mate aanwezig is. 
Bij het uitvoeren van het preventief onderhoud (PO) zal deze niet-beschikbaarheid van 
reservedelen leiden tot het niet uitvoeren van het geplande onderhoud. Dit heeft weer tot 
gevolg dat PO-kaarten als "niet uitgevoerd" gemeld worden, en de inzetbaarheid van de 
platforminstallaties op termijn mogelijk aangetast wordt. 
Bij het uitvoeren van correctief onderhoud zal het niet beschikbaar zijn van de benodigde 
artikelen ('misgrijpen') ertoe leiden dat het correctieve onderhoud niet kan worden uitge
voerd, met als mogelijk gevolg dat de inzetbaarheid van de defectgeraakte systemen direct 
wordt aangetast. 

8-6 



Biilage B Onderhoud bij de Onderzeedienst 

8.4 Samenvatting 

B. 4. 1 Planmatig Onderhoud en correctief onderhoud 

Het systeem van preventief onderhoud aan boord van de Walrusklasse onderzeeboten 
wordt -net zoals bij de rest van de Koninklijke Marine- uitgevoerd op basis van het Planmatig 
Onderhoud. Dit onderhoud bestaat uit Gebruiksduur Afhankelijk Onderhoud (GAO) aange
vuld met Toestand Afhankelijk Onderhoud (TAO). Naast het PO bestaat het totale onder
houdspakket eveneens uit het uitvoeren van correctief onderhoud. 

B.4.2 Bergplaatsenplan en onderhoud 

Uit bovenstaande beschrijving van de ontwikkelingen die tot de totstandkoming van het 
Bergplaatsenplan (zie Bijlage A) en de wijze van uitvoeren van onderhoud hebben geleid, is 
het duidelijk geworden dat sprake is van het afzonderlijk ontwikkelen van dat Bergplaatsen
plan en dat onderhoud. Hierbij is geen aandacht besteed aan het afstemmen van de inhoud 
van de reservedelenvoorraad (als onderdeel van het Bergplaatsenplan) op het uit te voeren 
onderhoud. 

Er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van een onderhoudsvrij concept naar het uitvoe
ren van onderhoud op basis van Planmatig Onderhoud. Reden hiervoor was ender andere 
dat de -tijdens de nieuwbouwfase voorspelde- storingen aan technische systemen zich niet 
of juist in andere systemen openbaarden tijdens de exploitatiefase (het operationeel varen). 
Het uitvoeren van preventief onderhoud werd daardoor noodzakelijk. 
Aangezien de reservedelenvoorraad in het Bergplaatsenplan afgestemd was op de eerder 
genoemde voorspelde storingen, is het te verklaren dat door de huidige afwijkende situatie 
t.o.v. de ontwerp-fase, het regelmatig voorkomt dat benodigde reservedelen niet in het 
reservedelenpakket blijken opgenomen te zijn. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de inhoud van het reservedelenpakket 
niet/onvoldoende is afgestemd op het daadwerkelijk uit te voeren onderhoud. 

Het niet aanwezig zijn van reservedelen in de boordvoorraad ten behoeve van het uitvoeren 
van onderhoud, kan leiden tot het op termijn aantasten van de materiele gereedheid van de 
technische systemen. 
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Bijlage C Resultaten pilot-project 

BIJLAGE C : RESULTATEN PILOT-PROJECT 

C.1 lnleiding 

In deze bijlage zijn opgenomen de tabellen die uit de database afkomstig zijn die is gecre
eerd om de behoefte te bepalen aan onderhoudsmiddelen (gereedschappen en reserve
delen) voor het uitvoeren van Planmatig Onderhoud aan de dieselmotoren. 
Tevens komt in deze bijlage de analyse van de storingsgegevens en de historische logis
tieke verbruikscijfers aan bod om een pakket aan reservedelen vast te stellen dat benodigd 
is voor het correctief onderhoud. 

C.2 Reservedelen t.b.v. planmatig onderhoud 

C. 2. 1 De database "Planmatig Onderhoud" 

Onderstaand worden de tabellen weergegeven uit de database t.b.v. het vaststellen van de 
benodigde reservedelen voor het Planmatig Onderhoud voor de dieselmotoreninstallatie. 
Voor een omschrijving van de verschillende velden zie hoofdstuk 4 (4.2.2 Um 4.2.4). 

Als eerste komt aan de orde de tabel met alle PO-kaarten die aan de dieselmotoren moeten 
worden uitgevoerd (tabel C.1 ). 

PO-kaart BSMI Omschrijving Onder- Periode Draai- Freq in 
houdsgever uren 4mnd 

114919 12111 Trillings- en schokpulsme- TD 4M-1 1 
ting uitvoeren 

114921 12111 Smeerolie carters verver- TD P-1/BM 0,5 
sen 

114922 12111 Automatische decompres- TD P-2 500 1 
siekranen inspecteren en 
op goede werking controle-
ren 

114923 12111 Controleren van in- en TD P-3 500 1 
uitlaatkleppen, tuimelaars. 
Nemen van klepspelingen 

114924 12111 Verbrandingsdrukken TD P-4 750 0,67 
nemen bij een constante 
belasting van 100 % 

114925 12111 Controleren van startlucht- TD P-5 750 0,67 
systeem, bevestiging van 
de regulateur, brandstof-
pomp en aandrijving 

114926 12111 Rooster op de krukkast en TD P-6 750 0,67 
generator en scharnierpun-
ten van brstfregelstang 
controleren 
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114927 12111 Overtoerenbeveiliging TD P-7 750 0,67 
controleren 

114928 12111 Verstuivers losnemen, TD P-8 1500 0,3 
testen, controleren en 
monteren 

114929 12111 Uitvoeren 3000 hr ender- RW P-9 3000 0 
houd volgens Operating 
Instructions Maintenance 
General 3 

114930 12111 Uitvoeren 6000 hr ender- RW P-10 6000 0 
houd volgens Operating 
Instructions Maintenance 
General 3 

114931 12111 Uitvoeren 12000 hr RW P-11 12000 0 
onderhoud volgens 
Operating Instructions 
Maintenance General 3 

114932 12111 Regulateur reviseren EM MJ-1 0, 1 
114933 12111 Smeerolie van de regula- TD P-1 750 0,67 

teur verversen 
123551 12111 Filter van carterdampfilter TD P-1 750 0,67 

reinigen 
123552 12111 Waaierkap en waaier TD J-1 0,3 

reinigen en aarding 
controleren 

123553 12111 Motor centrifugaalfilter IW TD 2J-1 0,15 
meten 

123554 12111 Motor centrifugaalfilter EM MJ-1 0,1 
controleren 

123555 12111 Brandstofhandpomp EM MJ-1 0, 1 
reviseren 

123556 12111 Brandstofhandpomp TD P-1 1500 0,3 
beproeven 

123557 12111 Duplex brandstof persfilters TD P-1 750 0,67 
reinigen 

123558 12111 Uitlooptijd van de blower TD P-1 100 5 
opnemen 

123559 12111 lnlaatfilter vullucht DM TD P-1 750 0,67 
controleren en reinigen 

127699 12111 MBS-kast reinigen en TD 2J-1 0,15 
controleren 

127700 12111 MBS van centrifugaalfilters EM MJ-1 0,1 
controleren 

129515 12111 Uitvoeren onderhouds- RW MJ-1 0,1 
schema Pielstick 12PA4-
200VG (c.f. bijlage) 
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129516 

129517 

129518 

129519 

129520 

129521 

200001 

200002 

200003 

200004 

200005 

Tabel C.1: 

Resultaten pilot-project 

12111 Draaistroommotor carter- RW MJ-2 0,1 
dampfilter reinigen en 
inspecteren 

12111 Reviseren compressoront- RW MJ-3 0,1 
lastklep (inclusief micro-
schakelaar) 

12111 Reviseren inlaatvlinderklep EM MJ-4 0,1 
(inclusief microschakelaar) 

12111 Reviseren omschakelschuif RW MJ-5 0,1 
W49, W50 en W51 

12111 Vervangen kogelafsluiter RW MJ-6 0,1 
retour en zuig/pers 
brandstofhandpomp 

12111 Lekverzameltank inspecte- RW MJ-7 0,1 
ren (W64, W65 en W66) 

12111 Reinigen en inspecteren TD P-8 1500 0,3 
smeeroliefilter HD-
brandstofpomp 

12111 Het nemen van deflexie en TD P-12 1500 0,3 
axiale speling van de 
krukas 

12111 Reinigen c.q. vervangen TD P-14 500 1 
filterelement van het 
voorfilter Dynapure 

12111 Vervangen van de smeer- TD J-1 0,3 
olie-injectors en electric 
valves 

12111 Carterdrukken nemen bij TD BVO/- 0,1 
100 % belasting van de BNO 
dieselmotor 

De tabel "PO-kaarten (nr., inhoud, frequentie)" uit de database Planmatig 
Onderhoud 

Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat de laatste 5 vermelde PO-kaarten zijn nog niet 
voorzien van het correcte nummer; vooralsnog zijn aan deze PO-kaarten '200000'-nummers 
toegekend. 

Per PO-kaart wordt in het POS aangegeven welke onderhoudsmiddelen voor het uitvoeren 
van die desbetreffende PO-kaart benodigd zijn. Deze onderhoudsmiddelen moeten daarom 
ook in de database worden opgenomen. Hiertoe is een tabel gecreeerd waarin de gegevens 
van die onderhoudsmiddelen zijn weergegeven. Hierin is eveneens aangegeven of het 
onderhoudsmiddel een gebruiks- danwel verbruiksartikel is, of dat het een specifiek gereed
schap betreft. 
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ltemnr 
715 
10172 
10300 
10345 
10400 
10401 
10404 
10542 
10720 
10804 
10911 
10983 
11017 
11021 
11105 
11123 
11630 
11801 
11807 
11817 
11863 
11909 
11915 
11969 
11978 
12200 
12253 
12355 
13551 
18208 
24002 
24597 
25112 
26001 
26002 
26003 
26004 
26005 
26006 

Tabel C.2: 

Naam NSN GNIS 
Key set socket head screw 0.028" - 3/4" (1/8") 0 G 
Dieselolie F-76 0 V 
Meter multi Fluke 27 0 G 
Doppendoos 10 mm tot 32 mm 0 G 
Emmer kunststof 12 ltr 0 G 
Solvent electro safety 0 V 
Etiket 0 V 
Gereedschapstas machinist OA 5611/5612 0 G 
Gereedschapsuitrusting in tas 3 Elektromonteur 0 G 
lsolatieweerstandsmeter 500 V 0 G 
Data-collector Vibrostore 41 0 G 
Monsterflesje voor oliemonsters 0 V 
Kwast teer schuine steel NEN 3250 haarlengte 57 mm 0 G 
Penseel lyon plat varkenshaar NEN 3250 0 G 
Lappen poets schoon gedesinfecteerd 0 V 
Label 0 V 
Olie 0-278 0 V 
Stofzuiger 0 G 
Stopwatch 1.5 tot 60 sec. Minimale looptijd 30 min 0 G 
Zaklantaarn haaks 3V 0 G 
Schuifmaat O - 150 mm 0 G 
Trechter 0 G 
Talkpoeder technisch vrij van asbest 0 V 
Schuurlinnen korrel gr. 100 vel 23 x 28 mm 0 V 
Penceel Lyon rond varkenshaar diam. 16 mm 0 G 
Waarschuwingsbord "niet bijzetten" 0 G 
Voelers 0.05 mm - 1 mm 0 s 
Kwast 0 G 
Voelerset breed 6 mm 0 G 
Verstuiver testpomp 0 s 
Trekgereedschap t.b.v. verstuivers 0 s 
Gereedschapsuitrusting monteur manschappen 0 G 
Break-free 0 V 
Pl-meter 0 s 
Hitte bestendige handschoenen 0 G 
Meetklok (schaalverdeling 0.01 mm) 0 G 
Magneet standaard 0 G 
Koevoet 0 G 
Meettoestel t.b.v. carterdrukmeting 0 s 

De tabel "PO-itemnummer" uit de database Planmatig Onderhoud, met de 
benodigde onderhoudsmiddelen voor het PO voor de dieselmotoreninstallatie. 

C-4 



Biilage c Resultaten pilot-prQject 

Bij deze tabel kan worden opgemerkt dat de zes laatst genoemde onderhoudsmiddelen in 
het POS nog geen nummer toegekend gekregen hebben. Vooralsnog zijn hier '26000'
nummers aan toegekend. 

Nu de tabel "PO-kaarten (nr., inhoud, frequentie)" en de tabel "PO-itemnrlijst" met de 
gegevens zijn gevuld, meet een tabel worden aangemaakt waarin de verschillende onder
houdsmiddelen worden gekoppeld aan de PO-kaarten. Hierin meet ieder genoemd onder
houdsmiddel op een PO-kaart opgenomen worden. De nummers van de PO-kaarten komen 
daarom in de genoemde tabel meerdere malen voor. 

Volgnr4D PO-kaart ltemnr Aantal 42 114933 11817 1 
1 114919 10911 1 43 114933 11909 1 
2 114921 11105 1 44 123551 10541 1 
3 114921 10542 1 45 123551 11017 1 
4 114922 10542 1 46 123551 11105 1 
5 114922 11105 1 47 123552 10401 1 
6 114922 24112 1 48 123552 11021 1 
7 114923 10542 1 49 123552 11105 1 
8 114923 11105 1 50 123552 11801 1 
9 114923 13551 1 51 123552 24597 1 
10 114924 10542 1 52 123553 10804 1 
11 114924 26001 1 53 123553 11105 1 
12 114924 26002 1 54 123553 24597 1 
13 114925 10345 1 55 123554 10542 1 
14 114925 10542 1 56 123554 10804 1 
22 114925 11105 1 57 123554 11105 1 
23 114925 11817 1 58 123555 10542 1 
24 114926 10542 1 59 123555 11105 1 
25 114926 11105 1 60 123555 11123 3 
26 114927 10542 1 61 123556 0 0 
27 114928 10542 1 62 123557 10542 1 
28 114928 11105 1 63 123557 11105 1 
29 114928 11817 1 64 123558 11807 1 
30 114928 18208 1 65 123559 10542 1 
31 114928 24002 1 66 123559 11105 1 
32 114929 0 0 67 127699 11017 1 
33 114930 0 0 68 127699 11105 1 
34 114931 0 0 69 127699 11810 1 
35 114932 10542 1 70 127699 12200 1 
36 114932 11105 1 71 127699 24597 1 
37 114932 11817 1 72 127700 11021 1 
38 114933 715 1 73 127700 24597 1 
39 114933 10542 1 74 129515 0 0 
40 114933 11105 1 75 129516 0 0 
41 114933 11630 1 76 129517 0 0 
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77 129518 0 0 86 200004 10172 1 
78 129519 0 0 87 200004 10400 1 
79 129520 0 0 88 200004 10542 1 
80 129521 0 0 89 200004 11017 1 
81 200001 10542 1 90 200005 10542 1 
82 200001 11105 1 91 200005 26003 1 
83 200002 10542 1 92 200005 26004 1 
84 200002 26006 1 93 200005 26005 1 
85 200003 10542 1 

Tabel C.3: De tabel "Item per PO-kaart" (in twee kolommen) 

C.2.2 Vaststellen behoefte onderhoudsmiddelen: se/ectie uit de database 

Zeals in hoofdstuk 4 beschreven is kan middels een query nu een selectie gemaakt worden 
van onderhoudsmiddelen die benodigd zijn voor het PO aan de dieselmotoren gedurende 
een periode van 4 maanden. Hierbij wordt gewezen op het feit dat de interesse uitgaat naar 
die onderhoudsmiddelen, die hetzij verbruikt worden (V) hetzij specifiek gereedschap zijn (S) 
bij/voor het uitvoeren van het op de PO-kaart omschreven onderhoud. 
Het resultaat van deze selectie is in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel C.4: 

ltemnr PO-kaart Freq in 4 mnd GIVJS Aantal 
11105 114922 1 V 1 
11105 114923 1 V 1 
11105 114925 0,67 V 1 
11105 114926 0,67 V 1 
11105 114933 0,67 V 1 
11105 123551 0,67 V 1 
11105 123557 0,67 V 1 
11105 123559 0,67 V 1 
11630 114933 0,67 V 1 
26001 114924 0,67 s 1 

Resultaat van de 'query' "PO-items < 4 maanden": onderhoudsmiddelen die in 
aanmerking komen voor opname in het wisselpakket t.b.v. PO voor de diesel
motoren. 

Bovengenoemde items zijn dus benodigd om een 'wisselpakket' samen te stellen dat na het 
verstrijken van de 4-maandelijkse PO-periode vervangen meet worden. Dit pakket bestaat 
dan uit (zie tabel C.2 voor de omschrijving van de onderhoudsmiddelen): 
a. de benodigde verbruiksartikelen: 

item 11105: poetslappen 
item 11630: smeerolie (0-278) 

b. benodigde specifieke gereedschap: 
item 26001 : Pl-meter 
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Gezien de inhoud van bovengenoemd pakket kan gesteld worden dat voor de dieselmoto
reninstallatie het niet zinvol is om een wisselpakket samen te stellen. lmmers, de benodigde 
verbruiksartikelen moeten standaard aan baord zijn vanwege hun universele toepassing 
(met de poetslappen warden ook de vloeren gedweild, en de smeerolievoorraad bedraagt 
circa 10.000 kubieke meter). Het specifieke gereedschap kan -gezien de geringe afmetingen 
van dit onderhoudsmiddel- standaard in de boordvoorraad worden opgenomen. 

Analoog is uit de database een selectie te maken van die onderhoudsmiddelen die stan
daard in de boordreserve opgenomen moeten worden, omdat ze niet voldoen aan de eis die 
geldt voor het 4-maandelijkse 'wisselpakket' (een PO-frequentie van minder vaak dan 
halfjaarlijks). Het resultaat hiervan is in onderstaande tabel (tabel C.5) weergegeven. 

ltemnr PO-kaart Freq in 4 mnd GNIS Aantat 
10172 200004 0,3 V 1 
10401 123552 0,3 V 1 
11105 114921 0,5 V 1 
11105 114928 0,3 V 1 
11105 123552 0,3 V 1 
11105 123553 0,15 V 1 
11105 127699 0,15 V 1 
11105 200001 0,3 V 1 
18208 114928 0,3 s 1 
24002 114928 0,3 s 1 
26006 200002 0,3 s 1 

Tabel C.5: Resultaat van de 'query' "PO-items > 4 maanden"; onderhoudsmiddelen die 
standaard aan board apgeslagen moeten worden. 

Het pakket van onderhoudsmiddelen dat standaard aan boord moet zijn, bestaat dan uit (zie 
tabel C.2 voor de omschrijving van de onderhoudsmiddelen): 
a. de benodigde verbruiksartikelen: 

item 10172: dieselolie F-76 
item 10401 : Solvent 
item 11105: poetslappen 

b. het benodigde specifieke gereedschap: 
item 18208: verstuiver testpomp 
item 24002: trekgereedschap t.b.v. verstuivers 
item 26006: meettoestel t.b.v. carterdrukmeting 

Ten aanzien van deze opsomming kan gesteld warden dat de benodigde verbruiksartikelen 
reeds standaard aan board zijn (Solvent is een veel gebruikt reinigingsmiddel aan board). 
Bovendien is het specifieke gereedschap voor deze PO-kaarten oak benodigd bij het 
verhelpen van storingen, en meet derhalve standaard aan board zijn. Echter, van het 
meettoestel t.b.v. carterdrukmeting (item 26006) is slechts een exemplaar beschikbaar, dat 
bovendien een grate omvang heeft. De PO-kaart waarbij dit onderhoudsmiddel benodigd is, 
meet daarom binnenliggend te Den Helder warden uitgevoerd, waarbij het meettoestel door 
de Onderzeedienst beschikbaar gesteld meet warden (PO-kaart 200002, uit te voeren in het 
kader van Beproevingen Voor/Na Onderhoud (BVO/BNO)). 
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C. 2. 3 Conc/usie benodigdheden Planmatig Onderhoud 

Bij het vullen van de tabellen van de database met de gegevens uit het PO t.b.v. de diesel
motoreninstallatie blijkt dat de voorkomende onderhoudsmiddelen voornamelijk universeel 
toepasbare gereedschappen zijn en algemene verbruiksartikelen (olieen en poetslappen). 
Reservedelen komen niet in de onderhoudsmiddelenlijst voor (zie tabel C.2). De selectie uit 
de database van onderhoudsmiddelen die in het wisselpakket opgenomen moeten worden, 
levert derhalve geen bruikbaar resultaat. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de benodigde onderhoudsmiddelen t.b.v. het 
gehele PO reeds aan boord aanwezig zijn, en dat de specifieke gereedschappen in de 
boordvoorraad opgenomen moeten blijven (met uitzondering van het meettoestel t.b.v. de 
carterdrukmeting). 

C.3 Reservedelen t.b.v. correctief onderhoud 

C.3.1 Analyse van de historische storingsgegevens 

Nadat de afzonderlijke functies van de installatie zijn vastgesteld en aan de hand van het 
flowschema is bepaald in welke categorie voorraad de reservedelen moeten worden 
opgenomen (voor de dieselmotoreninstallatie categorie A), moet een aanvang genomen 
worden met het analyseren van de historische gegevens. 

Als eerste komen hierbij de storingsgegevens aan bod. Uit het totale overzicht van storingen 
die middels proeftochtpunten en garantiemeldingen bekend zijn gesteld, wordt een selectie 
gemaakt van de storingen die betrekking hebben op de dieselmotoreninstallatie. 
In onderstaande tabel (tabel C.6) zijn alle proeftochtpunten en garantiemeldingen weergege
ven die betrekking hebben op de dieselmotoreninstallatie (BSMI 12111), gesorteerd op 
trefwoord (t.b.v. de categorisering van problemen). 
Ter volledigheid wordt gewezen op het meldingsnummer van de storing (MELDNR). Dit 
nummer is opgebouwd uit een (bouw)nummer corresponderend met een onderzeeboot (48: 
Walrus, 49: Zeeleeuw, 52: Dolfijn en 53: Bruinvis) gevolgd door een volgnummer. 

BSMI MELDNR OMSCHRIJVING TREFWOORD 
12111 49/5388 Expansiestuk gescheurd afvoergas 
12111 49/5721 Het persen van het afvoergassensysteem op afvoergas 

dichtheid. 
12111 49/5722 Diverse lekkages in het afvoergassensysteem afvoergas 

DM'n. 
12111 49/5723 Lekkages in het afvoergassensysteem van DM-M. afvoergas 
12111 49/5724 Lekkages in het afvoergassensysteem van OM-SB. afvoergas 
12111 53/5040 Brandalarm a.g.v. starten dieselmotoren. afvoergas 
12111 52/5360 Soleno"ide afsluiters gecorrodeerd. afvoergaskoeler 
12111 53/5298 Lekkage afvoergassenkoeler OM-SB afvoergaskoeler 
12111 53/5339 Lekke afvoergassenkoeler DM-M. afvoergaskoeler 
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12111 49/5223 Het beschadigd zijn van delen van de isolatie bekleding 
uitlaatgassenleiding 

12111 48/0065 Belastingregeling DM-M instabiel belastingregeling 
12111 52/0009 Belastbaarheid OM-SB beperkt. belastingregeling 
12111 49/5131 Luchtlekkage aan flenzen van compressor blower 

(uitlaatzijde) 
12111 49/6015 lnspectie van drukvulgroep (ax. speling & vervuiling) blower 
12111 49/6052 lnspectie van drukvulgroep (ax. speling & vervuiling) blower 
12111 52/0048 Vloeistofkoppeling drukvulgroep OM-SB defect. blower 
12111 52/6015 lnsp. 3 drukvulgroepen (1500 uur onderhoud) blower 
12111 53/6014 lnsp. 3 drukvulgroepen (1500 uur onderhoud) blower 
12111 48/0299 Persleiding spoelen blower OM-BB lek. blower (spoelen) 
12111 48/5667 Nozzle van OM-BB en DM-M zijn verstopt (t.b.v. blower (spoelen) 

spoelen blowers) 
12111 49/5174 Het ontbreken v.e. ontluchtingskraantje op spoel- blower (spoelen) 

vaatje drukvulgroep. 
12111 49/5791 De blower van DM-M kan niet gespoeld worden. blower (spoelen) 
12111 53/5316 Corrosie problemen in reservoir gedestilleerd water blower (spoelen) 

t.b.v. doorspoelen drukvulgroepen. 
12111 52/5380 Verhoogde temp. boven OM-SB. brand 
12111 49/5142 Het nieUnauwelijks bereikbaar zijn van de duplex- brstf filter 

filters . 
12111 49/9080 6 brandstoffilters verwisselen t.b.v. periodiek brstf filter 

onderhoud 
12111 49/9194 4 stuks brandstoffilters verwisseld. brstf filter 
12111 53/5067 Brandstofdruk OM-BB te laag. brstf filter 
12111 48/0174 Binnenwerk brandstofhandpomp defect van DM-M brstf handpomp 
12111 48/0175 Lekkage aan koppelingen brandstofhandpompen brstf handpomp 

dieselmotoren 
12111 48/0257 Persafsluiter brstf.handpomp DM-M lekt langs brstf handpomp 

klepsteel. 
12111 48/5518 Binnenwerk brstf. handpomp DM-M gescheurd brstf handpomp 
12111 53/5069 Lekkage brandstofhandpomp DM-M. brstf handpomp 
12111 53/5272 Brandstof lekkage aan brandstofhandpompen van brstf handpomp 

DM'n. 
12111 48/5351 Slide valve DM-M lekt brstf. naar leegblaasleiding. brstf leegbl 
12111 52/5055 Toevoer brandstofslang naar leegblaasschuif deels brstf leegbl 

gesmolten. 
12111 52/5110 Brstf. toevoerslang naar leegblaasventiel OM-BB lek brstf leegbl 
12111 52/5187 Brstf.toevoerslang naar leegblaasventiel OM-SB lek brstf leegbl 
12111 52/5247 Brstf.toevoerslang naar leegblaasventiel OM-SB lek brstf leegbl 
12111 52/5248 Brstf. toevoerslang naar leegblaasventiel OM-SB lek brstf leegbl 
12111 52/5253 Brandstoftoevoerslang OM-SB lekt brstf leegbl 
12111 52/5383 Brandstf.lek aan brstf.toev.slangen DM-M en -SB. brstf leegbl 
12111 48/0073 Brandstoflekkage aan wartels kogelafsl. W44 brstf lek 
12111 48/0316 Algemene lekleiding A-bank OM-BB lekt brandstof brstf lek 

via knelkoppeling. 
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12111 53/5159 Lekkage aan wartel brandstofmanometerklep OM- brstf lek 
M. 0-ring is vervangen; leiding is op plaats van 
Ermeto koppeling ingesnoerd. 

12111 53/5162 lnwendige brandstoflekkage van brandstofbank OM- brstf lek 
M. 

12111 53/5273 HD Brandstofpomp OM-BB lekt olie. brstf lek 
12111 49/5384 Leidingen van cil. A4 van OM-BB en M doorge- brstf persleiding 

schavield. 
12111 49/5656 Brandstofretourleiding lekt DM'n SB-M-SB brstf persleiding 
12111 52/0155 Constateren defecte brandstofpersleiding cil. A3. brstf persleiding 
12111 52/5276 Twee stuks brstf.persleidingen defect brstf persleiding 
12111 53/5068 Brandstof persleiding cilinder A4 DM-M is gescha- brstf persleiding 

vield. 
12111 53/5077 Lekkage brandstofpersleiding A 1 OM-SB. brstf persleiding 
12111 49/5652 Explosiedeksels A 1 - AS - B6 lekken carter 
12111 48/0082 Cilinderkop A6 OM-SB defect cilinderkop 
12111 48/5141 Afstelnokken tuimelaar afgebroken/defect cil. B3 cilinderkop 
12111 48/5259 Vervangen stoterstangen cilinder B3 DM-M cilinderkop 
12111 48/5475 Lekke koppakking op OM-M cilinder A 1 cilinderkop 
12111 49/5080 Waterschade cilinderkoppen middendiesel. cilinderkop 
12111 49/5385 Vervangen van voorverbrandingskamer cilinderkop 
12111 49/5389 Herleveren 24 stuks koppakkingen. cilinderkop 
12111 49/5694 Leveren van 24 koperen ringen artikel nr.145 leg.10 cilinderkop 
12111 49/5932 Cilinder kop verwisseld. cilinderkop 
12111 49/9128 6 pakkingen vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9130 1 pakking vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9131 1 pakking vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9137 6 stuks joint vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9143 2 stuks pakkingen vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9144 2 stuks pakkingen vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9145 2 stuks pakkingen vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9146 3 stuks pakkingen vernieuwd. cilinderkop 
12111 49/9147 12 stuks rubber bussen vernieuwd. cilinderkop 
12111 52/0013 Hoge temperatuur cilinder A-4 OM-BB. cilinderkop 
12111 52/0089 Cilinderkop cilinder A6 OM-SB defect. cilinderkop 
12111 52/0110 Cilinderkop DM-M cilinder A6 defect. cilinderkop 
12111 52/5344 Afwijkende cilindertemp. van cil. AS OM-SB. cilinderkop 
12111 48/5325 Periodiek onderhoud carterdampfilters (cycloon) cycloonfilters 
12111 48/0173 Flexibele slang decompressiekraan OM-BB ge- decokraan aut 

scheurd. 
12111 48/5396 Automatische decompressiekraan dieselmotor decokraan aut 

defect 
12111 48/5491 Regelmatig optredende tornfouten t.g.v. vastzitten- decokraan aut 

de autom. decompressiekranen 
12111 48/5527 3 automatische decompressiekranen defect. decokraan aut 
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12111 53/5156 Slangaansluiting op autom. decompressiekraan 81 decokraan aut 
DM-M lek geraakt door schuren tegen DM. 

12111 53/5416 Automatische decompressiekraan 82 DM-BB lekt decokraan aut 
door. 

12111 53/5467 Noodhandstopcilinder komt tijdens startcyclus niet decokraan aut 
ver genoeg in zodat microswitch t.b.v. openen auto 
decompressiekranen niet bediend wordt. 

12111 48/0172 Stuurluchtleidingen automatische decompressiekra- decokraan aut. 
nen defect 

12111 48/5474 Decompressiekraan van DM BB AS vernieuwd decokraan hand 
12111 49/5125 Het overhalen van 6 decompr.kranen diesel midden decokraan hand 
12111 49/5152 Het vastzitten van de decompressiekranen van de 3 decokraan hand 

DM'n. 
12111 49/5229 Het zeer moeilijk kunnen (de)monteren van de decokraan hand 

decompressiekranen. 
12111 53/5085 Decompressiekraan DM-BB lekt afvoergassen. decokraan hand 
12111 53/5096 Afvoergassenlekkage op decompressiekraan B3 decokraan hand 

DM-BB. 
12111 53/5260 Decompressiekranen vast. decokraan hand 
12111 53/5418 Decompressiekraan A 1 en AS bleven na starten decokraan hand 

DM-BB in open stand staan. 
12111 52/5485 Constateren gebrek tijdens/voor proefdraaien aan decokraan lektank 

watermelders lektanks decompressiekranen 
12111 48/5393 Print 482-012N defect DLA 
12111 48/5408 Connector v. cassette A 1 print A2 is zwart gebla- DLA 

kerd 
12111 49/5045 Naamplaten op de lokale panelen van DM- DLA 

BB/M/SB. 
12111 48/0206 Draaiurenteller DM-SB defect. draaiurenteller 
12111 53/5216 Draaiurenteller DM-SB vastgelopen draaiurenteller 
12111 48/0196 Ophanging aanzetluchtpaneel en ondersteuning fundatie 

luchtinlaatfilter gescheurd 
12111 48/0255 Ondersteuning luchtinlaatfilter DM-SB ingescheurd fundatie 
12111 48/5400 Steun van blower DM-SB gescheurd fundatie 
12111 48/5454 DM BB/SB aanzuigbuizen t.p.v. fundatie gescheurd fundatie 
12111 48/5666 Fund. v aftap afvoergaskoeler DM-BB gescheurd. fundatie 

Fund. v blower gescheurd. 
12111 49/5985 Aanpassen beugeling van zoutkoelwaterleidingen fundatie 

dieselmotoren. 
12111 53/5196 Buffervat DM-SB lekt lucht op aftapkraan. fundatie 
12111 49/5700 Bevestigingsbouten hitteschilden DM-BB breken af hitteschild 
12111 49/5701 Bevestigingsbouten hitteschilden DM-M breken af hitteschild 
12111 49/5702 Bevestigingsbouten hitteschilden DM-SB breken af hitteschild 
12111 52/5088 Aansluitingen 'hulpstartpot' naar receiverkast DM- hulpstart 

SB ontbreken 
12111 49/5335 De inlaatfilters vullucht van de 3 DM'n zijn ernstig inlaat 

vervuild 
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12111 49/5637 Het modificeren van het luchtinl.filter van OM-BB. inlaat 
12111 49/5638 Het modificeren van het luchtinl.filter van DM-M. inlaat 
12111 49/5639 Het modificeren van het luchtinl.filter van OM-SB. inlaat 
12111 49/9064 Filters van de lucht inlaat vervuild. inlaat 
12111 49/9119 De inlaatfilters vullucht van de 3 DM'n zijn ernstig inlaat 

vervuild 
12111 52/5352 lnsp. aanzuiglucht- en verbrandingsluchtgedeelte inlaat 

van de OM; vervuiling geconstateerd 
12111 52/5361 Conservering luchtinlaat blowerleiding niet tempera- inlaat 

tuurbestendig. 
12111 52/6016 lnsp. 3 receiverkasten op smeerolievervuiling. inlaat 
12111 52/6060 lnsp. aanzuiglucht en verbr.lucht kanalen OM-SB. inlaat 
12111 52/6061 lnsp. aanzuiglucht en verbr.lucht kanalen van DM-M inlaat 
12111 53/5305 Manometer druk vullucht DM-M defect. inlaat 
12111 53/5513 Meter Q 104 dieselpaneel midden drukvullucht geeft inlaat 

niets meer aan. 
12111 48/5334 Klepspelingen te groat op OM BB-M-SB klepsmering 
12111 48/5622 Klepspeling van DM'n verloopt ondanks smo-injectie klepsmering 
12111 49/5917 lnlaatkleppen dieselmotoren algemeen. klepsmering 
12111 53/5123 Reduceer t.b.v. klepsmering lekt langs as van klepsmering 

instelknop (DM-M) 
12111 49/6101 Het uitvoeren van 1500 hr. onderhoud onderhoud 
12111 49/6102 Het uitvoeren van 1500 hr. onderhoud onderhoud 
12111 49/6103 Het uitvoeren van 1500 hr. onderhoud onderhoud 
12111 49/9070 Periodiek onderhoud DM'n SB-BB-M onderhoud 
12111 49/9085 Periodiek onderhoud 2 schraapringen onderhoud 
12111 48/0261 Aandrijfmechanisme compressorontlastklep OM-BB ontlastklep 

defect. 
12111 48/5615 Signalering van compressorontlastkleppen van alle ontlastklep 

3 DM'n afstellen 
12111 49/5202 Het te traag openen/sluiten van de compressoront- ontlastklep 

lastklep OM-SB. 
12111 49/5403 Lekkage over seal van de compressorontlastklep ontlastklep 

DM-M. 
12111 49/5440 Tijdelijk gerepareerde stuurleiding compressor ontlastklep 

ontlastklep DM-M. 
12111 49/5490 Het ontbreken van een stekkerverbinding van de ontlastklep 

compr.ontlastklep 
12111 49/5491 Het ontbreken van een stekkerverbinding van de ontlastklep 

com pr. ontlastkklep 
12111 49/5492 Het ontbreken van een stekkerverbinding van de ontlastklep 

compr.ontlastklep 
12111 49/5692 Defect aan indicateurs + ontlastklep DM-BB/SB/M ontlastklep 
12111 52/5042 Compressorontlastklep bij elke voorbereiding in ontlastklep 

time-out-alarm. 
12111 52/5188 Van soleno'ide compressorontlastklep is handbe- ontlastklep 

diening defect 
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12111 52/5324 Signalering "defect" op DM-S8 compressorontlast- ontlastklep 
klep. 

12111 53/5358 Onjuiste werking compressor ontlastklep tijdens ontlastklep 
voorbereiden DM-88. 

12111 48/5008 8oordreserve regulateur ontbrekende toerenbe- regulateur 
grenzer 

12111 48/5009 Zwaar punt regelstang regulateur regulateur 
12111 49/5441 Lekkage op afdekdeksel regulateur DM-88. regulateur 
12111 49/5558 Het ontbreken van een minimum toereninstelling. regulateur 
12111 49/5559 lnstabiel regelgedrag van de regulateur van DM-S8. regulateur 
12111 49/5655 Opnieuw afstellen van regulateur DM-S8/M/88 regulateur 
12111 52/5362 Zware punten stangsamenstel regulateur- regulateur 

/brandstfpomp/handstopcilinder. 
12111 52/5483 Tijdens proefdraaien DM'n wordt defect aan regulateur 

regulateur v. DM-88 geconstateerd. 
12111 53/6073 lnspecteren regulateurs drie dieselmotoren. regulateur 
12111 52/0054 Sensor 12111P13 en 1253S1 omgedraaid. sensor 
12111 48/0183 Pyrometer uitlezing defect van cilinder A3 DM-88 sensor (afvgas) 

en cilinder A6 DM-S8 
12111 48/0074 Temperatuursensor afvoergassen DM-M defect sensor ( afvgas) 
12111 48/0227 Temperatuursensor cil. A6 DM-M defect sensor (afvgas) 
12111 48/5013 Defecte meting(aardsluiting) thermokoppel PT100 sensor ( afvgas) 
12111 48/5146 Pyrometer cilinder 83 DM-M vervangen sensor ( afvgas) 
12111 48/5147 Pyrometer vervangen DM-88 A3 (PT100 element) sensor ( afvgas) 
12111 48/5164 Pyrometer vervangen DM-88 A6 (PT100 element) sensor ( afvgas) 
12111 48/5336 Temp. opnemer afv.gas defect (PT100) sensor (afvgas) 
12111 48/5391 Thermokoppel cilindertemperatuur defect sensor (afvgas) 
12111 48/5515 2 PT100 elementen vervangen sensor ( afvgas) 
12111 48/5555 Pyrometer 84 DM-88 A2 DM-M en A3 DM-S8 sensor ( afvgas) 

vervangen 
12111 48/5580 Pyrometer AS is defect en is niet meer te plaatsen sensor (afvgas) 
12111 48/5711 Van DM-88 pyrometers defect 2 stuks(reeds sensor (afvgas) 

vervangen door vR&H) 
12111 49/5084 Sensoren temperatuur cilinders DM'n regelmatig sensor (afvgas) 

defect. 
12111 49/5409 Aansluitkabels op de 8-bank van DM-88 gedeelte- sensor (afvgas) 

lijk verbrand. 
12111 49/5768 Leveren 12 stuks gevers temperatuur sensor (afvgas) 
12111 49/5933 Voeler defect PT100. sensor (afvgas) 
12111 52/0092 Temperatuuraanwijzing cilinder A2 DM-M wijkt af. sensor (afvgas) 

Pyrometer boordreserve eveneens defect 
12111 52/0194 Temperatuurmeting A-bank DM-88 defect. sensor (afvgas) 
12111 52/5255 Thermokoppel defect sensor (afvgas) 
12111 52/5340 Temp.afwijkingen cil. DM'n op IVS DSS. sensor (afvgas) 
12111 52/5345 Misaanwijzing thermokoppel t.b.v. cil.temp. DM-S8 sensor (afvgas) 
12111 53/5141 Cilindertemperatuur A2 van DM-88 te laag. sensor ( afvgas) 
12111 53/5146 Pyrometer A2 DM-M defect. sensor (afvgas) 
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12111 53/5147 Pyrometer 86 DM-BB defect daardoor te lage sensor ( afvgas) 
cil.temp. 

12111 53/5414 IVS signaleert incidenteel tijdens afstaand dieselbe- sensor (afvgas) 
drijf T084 temperatuur afwijking. Afwijking van 
gemiddelde >285°C. 

12111 48/5011 Toerensensor staat te hunten (blower DM) sensor (blower) 
12111 48/5019 T oerensensor blower DM geeft geen aanwijzing sensor (blower) 
12111 52/0053 Toerenopnemers drukvulgroepen DM'n defect. sensor (blower) 
12111 53/5028 Sensor toerental compressor DM-M defect. sensor (blower) 
12111 53/5214 Toerensensor compressor DM-M defect sensor (blower) 
12111 48/0035 Druksensor na brstf.persfilter DM-SB defect sensor (brandstof) 
12111. 53/5026 Sensor drukverschil luchtfilter DM-BB defect. sensor ( dvs) 
12111 48/0046 Temp. sensor inlaat drukvullucht DM-M defect sensor (inlaat) 
12111 53/5027 Sensor temp. lucht voor luchtkoeler defect. DM-M sensor (inlaat) 
12111 53/5452 IVS gedeelte van temperatuursensor US DM-88 sensor (kabel) 

cilinder 85 is defect. 
12111 53/5464 Bekabeling van diverse sensoren en kabelbanen sensor (kabel) 

ender DM-BB liggen los. 
12111 48/0225 DM-BB valt regelmatig af op overtoeren beveiliging sensor (toeren) 
12111 49/5016 De kabel van de toerensensor is van een ondeug- sensor (toeren) 

delijke kwaliteit. 
12111 52/5245 Puls-pick-up t.b.v. onafh. beveil. DM-M defect sensor (toeren) 
12111 52/5484 Tijdens proefdraaien DM'n valt DM-SB belast af. sensor (toeren) 

Groefopnemer 12111 P75 defect. 
12111 53/5220 Onafhankelijke toerensensor defect. sensor (toeren) 
12111 53/5378 Onheus aanspreken van onafhankelijke beveiligin- sensor (toeren) 

gen DM-M . 
12111 49/5109 Sump van de 3 dieselmotoren is niet af te tappen. smeerolie 
12111 49/5209 Sump van 3 dieselmotoren is niet af te tappen smeerolie 
12111 49/5599 Het ontbreken van aftapslangen. smeerolie 
12111 49/5650 Lekkage aan flexibele tussenstukken sumpaftaplei- smeerolie 

ding 88/M/SB 
12111 52/5156 Flexibele verb.stukken v. carterdampfilters lek smeerolie 
12111 53/5274 Smeerolielekkage op AMOT-klep DM-88. smeerolie 
12111 52/0016 Constateren geringe terugstroom sproeiwater op sproeiwater 

DM-M. 
12111 53/6065 lnspecteren startluchtventielen alle drie dieselmoto- startlucht 

ren. 
12111 49/5837 Het niet kunnen starten van hete dieselmotoren startproblemen 
12111 53/5379 Startproblemen in koude toestand zowel onderwater startproblemen 

als bovenwater 
12111 53/5526 Slechte afwerking verfsysteem DM'n. verfsysteem 
12111 48/0177 Verstuivers vertonen te lage openingsdruk verstuiver 
12111 48/0205 Constateren grote afwijkingen in cilinder temperatu- verstuiver 

ren van diverse cilinders a.g.v. defecte verstuivers. 
12111 48/5390 Afstelling brandstofverstuivers verlopen verstuiver 

C-14 



Biilage C Resultaten pilot-project 

12111 48/5648 Openingsdruk niet meer af te stellen van verstuiver verstuiver 
DM-M 81 

12111 48/5690 Lekleiding m.b.t. retour verstuiver DM-M cilinder A 1 verstuiver 
gescheurd 

12111 49/5153 Het overhalen c.q. opnieuw afstellen van de verstuiver 
verstuivers DM-88 

12111 49/5387 Reviseren 2 stuks verstuivers versfuiver 
12111 49/5561 Buitenwand verstuiverleiding DM-M doorgesleten. verstuiver 
12111 49/5562 Buitenwand verstuiverleiding OM-BB doorgesleten. verstuiver 
12111 49/5563 Verstuiverleidingen van OM-SB hoger monteren. verstuiver 
12111 49/5693 Het lekken van 6 stuks brandstf.retourleiding OM- verstuiver 

88/SB/M 
12111 49/5935 Injector verwisseld. verstuiver 
12111 49/9001 Het testen van 12 resp. 24 st. verstuivers verstuiver 
12111 52/0086 Defecte verstuivers. verstuiver 
12111 52/0098 Verstuiver cilinder A2 DM-M defect verstuiver 
12111 52/0188 Defecte verstuiver cilinder 83 OM-SB. verstuiver 
12111 52/5268 Verstuiver DM-M defect afwijkende temp. cil. A2. verstuiver 
12111 52/5269 Verstuiver OM-SB defect afwijkende temp. cil. A6. verstuiver 
12111 52/5290 Verstuiver defect van cil. 83 OM-SB. verstuiver 
12111 52/5374 Verscheidene defecten verstuivers. verstuiver 
12111 53/5127 Verstuiver A5 van OM-SB staat continue open verstuiver 

waardoor de cilindertemperatuur te hoog liep. 
12111 53/5128 De openingsdruk van verstuiver 81 van BB OM lag verstuiver 

40 bar laag. Afstelling was niet mogelijk door 
vastzittende borgmoer. 

12111 53/5129 Cilindertemperatuur van 86 OM-BB bleef te laag. verstuiver 
Verstuiver lekt door is niet af te stellen. 

12111 53/5133 Verstuivernaald van cilinder 86 DM-88 vast. verstuiver 
12111 53/5154 Cilindertemperatuur 86 van OM-BB blijft te laag. verstuiver 

Verstuiver vervangen. 
12111 53/5155 Cilinder A2 heeft lage verbrandingsdruken hoge verstuiver 

afv.gas.temp. doordat verstuivernaald vast zit. 
Verstuiver is vervangen (DM-M). 

12111 53/5269 Verstuiver 83 OM-BB defect. verstuiver 
12111 53/5332 Defecte verstuiver. verstuiver 
12111 53/5333 Dash-pot verstuiver defect. verstuiver 
12111 53/5357 Verstuiver cilinder B1 DM-M defect. verstuiver 
12111 49/9048 Het verhelpen van onjuiste vrijslagen vrijslagen 
12111 53/5488 Dieselmotoren checken op geluidskortsluiting. vrijslagen 

Geluidsproduktie in longroom en slaaphutten 
hoorbaar toegenomen. 

12111 49/5302 lnspectie van zuigers, voeringen en cilinderdeksels zuigers 

Tabel C.6: Overzicht van voorgevallen storingen op de dieselmotoreninstallatie 
(gesorteerd naar probleemgebied) 
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In deze opsomming komen ook storingen voor die terug te voeren zijn op de reeds eerder 
genoemde 'kinderziektes', en die dus niet meer zullen optreden. Eveneens komen storingen 
voor die niet meer zullen optreden omdat het deel van de dieselmotorinstallatie waar ze 
betrekking op hebben reeds is gemodificeerd. 
Deze storingen zijn: 

het optreden van lekke afvoergassenkoelers (gemodificeerd), 
het verpulveren van de bekleding afvoergassenleiding (gemodificeerd), 
lekkages aan brandstoftoevoerslang naar leegblaasventiel (slangen zijn inmiddels 
vervangen door een ander type), 
problemen met de klepsmering/klepspeling (gemodificeerd), 
signalering van de compressorontlastklep (andere uitvoering), 
defecte toerensensor van de blower (gemodificeerd). 

Van de resterende storingen moet vervolgens worden vastgesteld van welke storingen 
uitstel van reparatie onacceptabel is, en welke storingen aan boord kunnen worden verhol
pen (expertise bemanning). Zo leidt het afbreken van de vloeistofkoppeling van de dieselmo
tor (melding 52/0048) tot het niet-beschikbaar zijn van die dieselmotor. Het is echter onmo
gelijk, zelfs als alle reservedelen t.b.v. deze koppeling in de boordvoorraad aanwezig zijn, 
om deze reparatie aan boord uit te voeren vanwege de vereiste zeer specialistische kennis 
en reparatiewerkzaamheden. Bij het optreden van een dergelijk defect kan daarom hooguit 
een team van de motorenwerkplaats van de RW ingevlogen worden om deze reparatie in 
een buitenlandse haven uit te voeren (onder medeneming van de benodigde reservedelen). · 

Van de -op deze manier overgebleven- storingen moet per probleem worden vastgesteld 
welke reservedelen in de boordvoorraad moeten worden opgenomen om een storing op dat 
gebied te kunnen verhelpen. 

Onderstaand is een overzicht gegeven van die ge"identificeerde storingen waarvan uitstel 
van reparatie onacceptabel is en waarvan de reparatie aan boord uitgevoerd kan en dus 
moet worden. In dit overzicht is tevens het desbetreffende subhoofdstuk uit de dieselhand
boeken aangegeven (Organe), aangezien met deze referentie op tamelijk eenvoudige wijze 
in het Technisch Archief de Nato Stock Nummers van de benodigde reservedelen gevonden 
kunnen worden. Deze NSN's zijn in een later stadium benodigd bij de analyse van de 
historische verbruikscijfers (C.3.2). 

1. Pakking afvoergassenleiding (Organe 042): 
Bij lekkages aan deze type pakkingen wordt de atmosfeer van de onderzeeboot 
ernstig vervuild en treden brandalarmen op tijdens het starten van dieselmotoren. 
N.B.: een eventueel groot verbruik van deze pakkingen kan voor een deel worden 
toegeschreven aan periodieke reparatieperioden (3000 hr onderhoud uitgevoerd op 
de Rotterdamse Droogdok Maatschappij). 

2. Filterelementen brandstoffilters (Organe 133): 
Periodiek dienen de brandstoffilters gecontroleerd te worden. Soms kan het voorko
men dat het weken van deze filters niet afdoende is; filters dienen dan vervangen te 
worden. lncidenteel kan het voorkomen dat de O-ring vervangen moet worden. 
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3. Brandstofpersleidingen (Organe 055): 
Lekke brandstofpersleidingen leiden tot een gevaarlijke situatie (mogelijke brand). 
Aangezien de brandstofpersleidingen per cilinder voorgevormd zijn, is het vanuit 
oogpunt van ruimtebeslag noodzakelijk rechte leidingen in de boordreserve op te 
nemen, die in voorkomende gevallen voor de desbetreffende cilinder gebogen dienen 
te warden. 

4. Pakking carterdeksel (Organe 101 }: 
Bij (periodieke) inspectie van de carters van de dieselmotoren kan het wenselijk zijn 
om de pakking van de carterdeksels te vervangen. Als deze pakkingen niet aanwezig 
zijn kan e.e.a. leiden tot een onveilige situatie (warme smeerolie uit carter dieselmo
tor). 

5. Cilinderkoppen (Organe 018): 
T.b.v. eenvoudige werkzaamheden aan cilinderkoppen van dieselmotoren, is het ge
wenst dat deze in de boordreserve zijn opgenomen ( ondanks de ruimte die deze ci
linderkoppen innemen). Het is dan mogelijk om op basis van verhoogde cilinder
temperaturen een cilinderkop te vervangen, waardoor de thermische balans van de 
dieselmotor wordt hersteld. Bij het vervangen van een cilinderkop zijn meerdere arti
kelen benodigd, zeals pakkingen, afdichtingen en een voorverbrandingskamer die in 
de cilinderkop meet warden gelijmd. 
Als er een noodzaak bestaat voor het vervangen van meer dan een cilinderkop, zal 
dit over het algemeen gepaard gaan met andere -kostbaardere en meer tijdrovende
werkzaamheden, die aan board niet uitgevoerd kunnen warden. 

6. Filterelement, O-ring en pakking t.b.v. Glacier-filter (Organe 131): 
Voor de cycloonfilters (t.b.v. smeerolie) kan het noodzakelijk zijn om de filterelemen
ten te vervangen. Eventueel meet rekening gehouden warden met het vervangen van 
de O-ring en de pakking. 

7. Automatische decompressiekraan (Organe 018F): 
De automatische decompressiekranen zijn van groat belang bij het tornen van de 
dieselmotor, alvorens deze gestart wordt: voor een goede werking van de startcyclus 
dienen de automatische decompressiekranen geed gangbaar te zijn. In het verleden 
kwam het zeer regelmatig voor dat dit niet het geval was; demonteren en gangbaar 
maken van de decompressiekranen was dan noodzakelijk. 
Ondanks het feit dat sinds korte tijd het middel "Break free" gebruikt wordt t.b.v. het 
gangbaar houden van de decompressiekranen, kan gesteld warden dat behoefte blijft 
bestaan aan een aantal reserve-exemplaren. 

8. (Hand)decompressiekraan (Organe 145): 
In het verleden is het zeer regelmatig voorgekomen dat decompressiekranen vastra
ken a.g.v. de hoge temperatuur op de dieselmotor en vervuiling door afvoergassen. 

9. Samenstel smeerolie-injectors (Organe 148): 
Door het introduceren van de smeerolie-injectie t.b.v. de inlaatkleppen van de cilin
derkoppen (modificatie sinds 1992), is afstelling van dit systeem benodigd. Bij afstel
ling kan het voorkomen dat met name de sproeier van dit systeem 'kwijtraakt' . Reser
ve is derhalve benodigd. 
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10. Regulateur (Organe 132): 
Er worden nog steeds problemen ervaren met de regulateur t.b.v. de brandstofin
spuiting. Deze problemen betreffen dan voornamelijk het vastzitten van de stappen
motor. Reserve-exemplaar neemt relatief veel ruimte in, maar meet in boordreserve 
worden opgenomen. 

11. Pyrometers cilindertemperatuur: 
De sensoren t.b.v. temperatuurmeting dieselmotoren raken regelmatig defect. 
E.e.a. leidt tot het beperkter belastbaar zijn van de dieselmotoren. Reserve-exempla
ren zijn benodigd. 

12. Toerenopnemer drukvulgroep (Organe 157B): 
De toerenopnemers t.b.v. de drukvulgroep zijn onlangs gemodificeerd. Gezien de 
historie met deze toerenopnemers wordt reserve wenselijk geacht. 

13. Overtoerenbeveiliging (Organe 026): 
De toerensensor t.b.v. onafhankelijke beveiliging leidt -bij het onterecht aanspreken 
(defect)- tot het niet beschikbaar zijn van de dieselmotor. Deze beveiliging kan wor
den overbrugd, maar leidt daardoor tot een ongewenste bedrijfssituatie. Sensor meet 
in reserve worden opgenomen. 

14. Onderdelen 'Arnot' thermostaatafsluiter (Organe 131): 
De Amot-thermostaatafsluiter kan lekkage vertonen op de pakking. Bij grote lekkages 
kan dit leiden tot het aanspreken van de smeerolie-beveiliging op de dieselmotor. 

15. Startluchtklep (Organe 019): 
Bij inspecties aan de startluchtkleppen op de cilinderkoppen blijkt regelmatig dat deze 
doorlekken. Het gevolg is dat de dieselmotor slechter start. 

16.a Verstuivers (Organe 020): 
De problematiek van de verstuivers is enorm. De historische verbruikscijfers zijn hier 
niet eenduidig in gezien het feit dat NSN's inmiddels veranderd en vervallen zijn. 
Feit blijft dat verstuivers regelmatig vervangen dienen te worden (verlopende cilinder
temperatuur). 

16.b Monelring Union-pijpje (Organe 020): 
Bij demontagewerkzaamheden aan verstuivers kan het voorkomen dat de monelsta
len ring (benodigd voor het bevestigen van de Union-pijp) defect raakt. 

C.3.2 Analyse van de historische verbruikscijfers 

Van bovenstaande opsomming zijn de benodigde reservedelen bepaald (m.b.v. het hoofd
stuknummer uit de technische documentatie en het Technisch Archief) en is het totale 
verbruik over vier Walrusklasse onderzeeboten vastgesteld over de laatste 3 jaren a.h.v. 
gegevens uit het VAS/LOGDOC. Het resultaat is weergegeven in tabel C.7. In de kolom 
"Volgnr'' wordt verwezen naar bovenstaande opsomming van groepen reservedelen, in de 
kolommen "'93/'94/'95" wordt het verbruik van het betreffende onderdeel in aantallen 
aangegeven. 
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Volgnr NSN Omschrijving 193 
1 5330-17-906-5058 Gasket (afv.gas. manifold) 51 

2.a 2940-14-412-3459 Brandstoffilter 0 
2.b 5330-14-336-2558 O-ring 2 
3 4710-14-390-7425 Injector pipe bend on spot 6 
4 5330-17-107-7920 Gasket ( carterdeksels) 0 

5.a 2815-17-909-2477/ Cilinderkop compleet 0 
2814-14-443-1711 

5.b 5330-14-368-0553 Gasring 32 
5.c 5330-14-256-9967 Joint 10 
5.d 2815-14-375-1535 Voorverbrandingskamer 0 
5.e 8040-14-375-1536 Brimorcement 2 
5.f 5330-14-348-5676 Flexible joint 32 
5.g 5330-14-355-6630 Joint 40 
5.h 5330-14-209-7083 Bounded seal (6) 0 
5.i 5330-12-126-0400 Copper washer (2) 24 
5.j 5330-14-224-8941 Red copper washer (2) 12 
5.k 5120-14-354-67 52 Contra sleutel VG nok 0 
5.1 5330-14-393-1188 Pakking rubber rond 65 
6.a 2940-99-716-7985 Filterelement 17 
6.b 5330-99-780-4885 O-ring 3 
6.c 5330-99-552-9266 Pakking 0 
7 2815-17-908-2200 Valve assy. decompression 4 
8 2910-14-449-1824 lndicateur kraan 5 
9 2910-14-472-0040 Injector assembly 0 
10 2990-01-289-6908 Regulateur 1 

11.a 6685-17-101-4554 Pyrometer (lang) 7 
11.b 6685-17-101-4553 Pyrometer (kort) 14 
12 6680-12-338-0289 Gever toerental (vl.st.kopp) 0 
13 6680-17 -100-5945 Gever impuls FTG1052SH 2 

14.a 6685-99-792-9854 Waselement (Amotklep) 0 
14.b 5330-99-534-1155 Pakking 0 
14.c 5330-99-526-4993 O-ring 0 
15 4820-14-415-7668 Air starting valve 7 

16.a 2910-14-449-4214 Nozzle fuel injection 0 
16.b 5330-14-356-9092 Gasket (monelr. Unionpijp) 46 

Tabel C.7: Het verbruik van de benodigde reservedelen over de laatste 3 jaar 

Bij deze tabel zijn de volgende opmerkingen te maken: 
Volgnr. 5.k: Contra sleutel VG nok 

'94 . '95 
34 39 
4 40 
0 0 
3 0 

24 4 
1 1 

0 5 
0 1 
3 2 
3 0 
19 4 
22 21 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
7 7 

30 36 
53 9 
0 0 
17 7 
8 6 
0 0 
2 1 
9 6 
5 14 
0 0 
2 6 
0 0 
2 2 
0 0 
0 1 

22 24 
22 46 

dit is een specifiek gereedschap dat in het Uitrustingsregister van de boot is 
opgenomen; het is dus niet een verbruiksartikel (vandaar dat het verbruik '0' be
draagt). Van deze sleutel moet echter wel een exemplaar in de boordreserve opge
nomen worden. 
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Volgnr. 9: injector assembly en volgnr. 12: gever toerental: 
van deze reservedelen kan nog geen verbruik zijn over de laatste 3 jaren, aangezien 
deze artikelen pas sinds het zeer recente verleden in de installatie zijn opgenomen. 

Nu moeten de artikelen met een verbruik van '0' over drie jaar uit bovenstaand overzicht 
verwijderd worden aangezien deze reservedelen niet structureel verbruikt zijn voor reparatie. 
Vervolgens moeten de verbruikscijfers geraadpleegd worden op structureel verbruik van 
reservedelen benodigd voor reparaties, die niet in het historische storingsoverzicht voor
kwamen. 
Deze twee stappen leiden tot het volgende overzicht van benodigde reservedelen, waarbij in 
de kolom "Norm" is aangegeven hoeveel van het desbetreffende artikel in de boordvoorraad 
opgenomen moet worden, om in de jaarlijkse behoefte te kunnen voorzien: 

Volgnr NSN Omschrijving '93 '94 '95 Norm 
1 5330-17-906-5058 Gasket (afv.gas. manifold) 51 34 39 12 

2.a 2940-14-412-3459 Brandstoffilter 0 4 40 4 
2.b 5330-14-336-2558 O-ring 2 0 0 4 
3 4710-14-390-7 425 Injector pipe bend on spot 6 3 0 3 
4 5330-17-107-7920 Gasket (carterdeksels) 0 24 4 2 

5.a 2815-17-909-24 77 / Cilinderkop compleet 0 1 1 1 
2814-14-443-1711 

5.b 5330-14-368-0553 Gasring 32 0 5 1 
5.c 5330-14-256-9967 Joint 10 0 1 1 
5.d 2815-14-375-1535 Voorverbrandingskamer 0 3 2 1 
5.e 8040-14-375-1536 Brimorcement 2 3 0 1 
5.f 5330-14-348-5676 Flexible joint 32 19 4 1 
5.g 5330-14-355-6630 Joint 40 22 21 1 
5.h 5330-14-209-7083 Bounded seal (6) 0 0 0 6 
5.i 5330-12-126-0400 Copper washer (2) 24 0 0 2 
5.j 5330-14-224-8941 Red copper washer (2) 12 2 0 2 
5.k 5120-14-354-67 52 Contra sleutel VG nok 0 0 0 1 
5.1 5330-14-393-1188 Pakking rubber rond 65 7 7 6 
6.a 2940-99-716-7985 Filterelement 17 30 36 3 
6.b 5330-99-780-4885 O-ring 3 53 9 3 
7 2815-17-908-2200 Valve assy decompression 4 17 7 6 
8 2910-14-449-1824 lndicateur kraan 5 8 6 3 
9 2910-14-4 72-0040 Injector assembly 0 0 0 3 
10 2990-01-289-6908 Regulateur 1 2 1 1 

11.a 6685-17-101-4554 Pyrometer (lang) 7 9 6 3 
11.b 6685-17-101-4553 Pyrometer (kort) 14 5 14 6 
12 6680-12-338-0289 Gever toerental (vl.st.kopp) 0 0 0 1 
13 6680-17 -100-5945 Gever impuls FTG1052SH 2 2 6 2 

14.b 5330-99-534-1155 Pakking 0 2 2 2 
15 4820-14-415-7668 Air starting valve 7 0 1 2 

16.a 2910-17-910-4069 Nozzle fuel injection 0 22 24 8 
16.b 5330-14-356-9092 Gasket (monelr. Unionpijp) 46 22 46 8 

I 5330-14-348-5676 Afvoergassenpakking 32 19 4 12 
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Volgnr NSN Omschrijving '93 ~94 '95 Norm 
II 4720-14-452-7842 Aftap decompr. uitl.gassen 3 4 1 1 
Ill 4 730-14-360-5177 Expansiestuk afv.gas.koeler 13 2 8 1 
IV 5330-14-222-3878 Koperen afdichting 0 16 9 4 
V 2940-14-254-7615 Filter element 8 8 0 3 
VI 4935-99-915-5940 Membraan RL2/RL3 1 1 2 1 
VII 5330-14-401-8951 Afdichtingsset 0 0 3 1 

Tabel C.8: Benodigde reservedelen t.b.v. boordvoorraad (inclusief aantallen) 

De volgnummers I Um VII zijn aan de vorige tabel (tabel C. 7) toegevoegd op basis van het 
historische structurele verbruik, en zijn benodigd voor: 
I verhelpen van afvoergassenlekkages v66r de afvoergassenkoeler 
II verhelpen van lekkage aan aftapslang van de automatische decompressiekraan 
Ill vervangen van defect expansiestuk v66r de afvoergassenkoeler 
IV montage van nieuwe automatische decompressiekraan 
V vervangen vervuild voorfilter van de carterdampontluchting 
VI verhelpen luchtlekkage aan startluchtreduceer 
VII idem. 

C.3.3 Vredes- versus crisisomstandigheden 

Als laatste meet nu bekeken worden welke reservedelen in de sub-klasse van de boordvoor
raad ingedeeld moeten worden ( de klasse die ender crisisomstandigheden van boord 
verwijderd meet worden). Het blijkt dat alle reservedelen benodigd zijn voor storingen die 
ender zowel vredes- als crisisomstandigheden opgelost kunnen worden: v.w.b. de dieselmo
toreninstallatie hoeven er geen reservedelen in de sub-klasse van de boordvoorraad 
opgenomen te worden. 

C. 3. 4 De vastgestelde nieuwe reservedelenvoorraad 

De totale nieuwe reservedelenvoorraad t.b.v. de dieselmotoreninstallatie wordt gevormd 
door de reservedelen t.b.v. PO en de reservedelen t.b.v. correctief onderhoud. Dit betekent 
dat het totaaloverzicht van tabel C.8 moet uitgebreid worden met de specifieke gereed
schappen die benodigd zijn t.b.v. het Planmatig Onderhoud (zie C.2.2). Het totale pakket 
aan reservedelen bestaat uit 126 items. 

C.4 Vergelijking met huidige reservedelenvoorraad 

C.4.1 lndruk van het 'missen ' van artikelen 

Om een indruk te krijgen van het aantal artikelen dat niet in de huidige boordvoorraad is 
opgenomen, maar dat op basis van de ontwikkelde methode wel benodigd is, meet de 
onderstaande tabel beschouwd worden (tabel C.9). 
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In deze tabel is aangegeven hoeveel stuks van welk artikel in de boordvoorraad moet zijn 
opgenomen volgens de ontwikkelde methode ("Norm (voorstel)"), en hoeveel stuks daad
werkelijk in de boordvoorraad opgenomen zijn ("Norm (nu)"). De artikelen waarvan in de 
laatste kolom geen aantal is aangegeven, warden momenteel dus aan board 'gemist' bij het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 

Volgnr NSN Omschrijving Norm Norm 
(voorstel) (nu) 

1 5330-17 -906-5058 Gasket (afv.gas. manifold) 12 24 
2.a 2940-14-412-3459 Brandstoffilter 4 -
2.b 5330-14-336-2558 O-ring 4 2 
3 4710-14-390-7425 Injector pipe bend on spot 3 3 
4 5330-17-107-7920 Gasket ( carterdeksels) 2 -

5.a 2815-17-909-24 77 / Cilinderkop compleet 1 2 
2814-14-443-1711 

5.b 5330-14-368-0553 Gasring 1 4 
5.c 5330-14-256-9967 Joint 1 6 
5.d 2815-14-375-1535 Voorverbrandingskamer 1 2 
5.e 8040-14-375-1536 Brimorcement 1 1 
5.f 5330-14-348-5676 Flexible joint 1 12 
5.g 5330-14-355-6630 Joint 1 -
5.h 5330-14-209-7083 Bounded seal (6) 6 -
5.i 5330-12-126-0400 Copper washer (2) 2 -
5.j 5330-14-224-8941 Red copper washer (2) 2 2 
5.k 5120-14-354-6752 Contra sleutel VG nok 1 1 
5.1 5330-14-393-1188 Pakking rubber rand 6 6 
6.a 2940-99-716-7985 Filterelement 3 6 
6.b 5330-99-780-4885 O-ring 3 -
7 2815-17-908-2200 Valve assy decompression 6 6 
8 2910-14-449-1824 lndicateur kraan 3 6 
9 2910-14-472-0040 Injector assembly 3 -
10 2990-01-289-6908 Regulateur 1 1 

11.a 6685-17-101-4554 Pyrometer (lang) 3 2 
11.b 6685-17-101-4553 Pyrometer (kort) 6 8 
12 6680-12-338-0289 Gever toerental (vl.st.kopp) 1 -
13 6680-17 -1 00-5945 Gever impuls FTG1052SH 2 1 

14.b 5330-99-534-1155 Pakking 2 -
15 4820-14-415-7668 Air starting valve 2 2 

16.a 2910-17-910-4069 Nozzle fuel injection 8 8 
16.b 5330-14-356-9092 Gasket (monelr. Unionpijp) 8 12 

I 5330-14-348-5676 Afvoergassenpakking 12 12 
II 4720-14-452-7842 Aftap decompr. uitl.gassen 1 -
111 4 730-14-360-5177 Expansiestuk afv.gas.koeler 1 -
IV 5330-14-222-3878 Koperen afdichting 4 8 
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Volgnr NSN Omschrijving Norm Norm 
(voorstel) (nu) 

V 2940-14-254-7615 Filter element 3 2 
VI 4935-99-915-5940 Membraan RL2/RL3 1 -
VII 5330-14-401-8951 Afdichtingsset 1 -

Tabel C.9: Vergelijking benodigde reservedelen versus opgenomen reservedelen in 
huidige reservedelenvoorraad. 

C.4.2 Reductie in aantallen t.o. v. huidige reservedelenvoorraad 

Om nu het effect van de ontwikkelde beslissingsmethode op het aantal mee te nemen 
reservedelen (en gereedschappen) te beoordelen, meet het vastgestelde pakket reservede
len worden vergeleken met het totaal aantal reservedelen dat in de huidige voorraad aan 
boord voorkomt. 
Uit het SGA meet hiertoe een selectie gemaakt worden van de reservedelen t.b.v. de 
dieselmotoreninstallatie. Onderstaand is het totale overzicht van deze reservedelen aange
geven (tabel C.10). 

BSMI NSN Omschrijving Verstr 
12111 2815-14-326-1856 Cover 1 
12111 2815-14-348-5694 Needle 1 
12111 2815-14-355-6336 Spring carrier 24 
12111 2815-14-375-1535 Prechamber throat 2 
12111 2815-14-375-1542 Stootstang klep verbrandingsmotor 2 
12111 2815-14-375-1543 Stootstang klep verbrandingsmotor 2 
12111 2815-14-443-1711 Cilinderkop dieselmotor met verschraalde 2 

klepgeleiders t.b.v. 12PA4 
12111 2815-17-908-2200 Valve assembly, decompressie 12PA4 6 

walrusklasse 
12111W25+26 2910-14-396-9143 Filterelement pers 12 

+27 
12111 2910-14-449-1824 Kraan indicateur 12PA4 Walrusklasse 6 
12111 2940-14-254-7615 Filter element fluid pressure 2 
12111 2940-99-716-7985 Paper, insert 6 
12111 2950-14-310-3959 Thrust washer flange rear 2 

12111W127+ 2950-14-319-6327 Adjusting washer 1 
128+129 
12111 2950-14-340-0265 Labyrinth seal 1 
12111 2950-14-391-4225 Bout cog 2 
12111 2950-14-391-4226 Bout cog 4 

12111H7+8+9 2990-01-289-6906 Regulateur dieselmotor UG8D 8522-960 1 
12PA4 

12111 2990-14-363-6868 Distributing disc DN-IND 17 1 
12111 3120-14-281-0593 Drukring lager 2 
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BSMI NSN Omschr1jvin9 Verstr 
12111 3120-14-322-7980 Lager, drukring 2 
12111 3120-14-415-7665 Lager bus 2 
12111 4320-14-321-9940 Pump test injector 1 
12111 4710-14-379-9730 Pijpsamenstel metaal brandstoflekleiding 3 
12111 4710-14-390-7 425 Tube assembly metal straight to be 3 

bended on the spot 
12111 4 730-14-360-5176 Verloopstuk pijp staal C35V aansluiting 1 

M14x1,5 uitw en M18x1,5 uitw tot.lengte 
120mm SLW32mm 

12111 4820-14-415-7668 Afsluiter veiligheid startlucht 2 
12111 5120-14-031-3244 Wrench torque 20mkg with attachment 1- 1 

2inch 
12111 5120-14-228-7845 Verlengstuk dopsleutel lengte 200mm 1 
12111 5120-14-276-3068 Dop dopsleutel 6-kant SLW54mm 1 
12111 5120-14-278-2999 Spanner gauge cock 1 
12111 5120-14-278-3000 Spanner nut push rod 1 
12111 5120-14-293-2761 Ratelhulpstuk dopsleutel 1 
12111 5120-14-323-4169 Extractor paddle wheel 1 
12111 5120-14-329-3599 Sleutel speciaal 1 
12111 5120-14-352-4887 Extractor of injector holder 1 
12111 5120-14-354-67 57 Fitting and removal of throat 1 
12111 5120-14-354-6760 Maintenance tool for injector dismanteling 1 
12111 5120-14-358-4585 Hook spanner for impeller nut 1 
12111 5120-14-41 0-3856 Blocking device for coupler 1 
12111 5120-17-907-2924 Reducing piece hexagon 54mm to 36mm 1 
12111 5120-17-907-2925 Extension length 1000mm 1 
12111 5305-14-220-3871 Schroef inwendige aandrijfvoorziening 2 
12111 5305-14-283-7 494 Screw 2 
12111 5305-14-291-2071 Screw 5 
12111 5305-14-293-2885 Schroef inwendige aandrijfvoorziening 4 
12111 5305-14-294-9176 Schroef inwendige aandrijfvoorziening 2 
12111 5305-14-296-0978 Screw 2 
12111 5305-14-317-757 4 Screw 2 
12111 5305-14-320-4002 Schroef inwendige aandrijfvoorziening 4 
12111 5305-14-336-4589 Screw 2 
12111 5305-14-349-8011 Screw 2 
12111 5305-14-354-1800 Screw 2 
12111 5305-14-371-9896 Screw bearing cap assembly 4 
12111 5305-14-446-7919 Bolt 10 

12111W127+ 5310-14-207-7436 Onderlegring borg diam 10mm 10 
128+129 

12111 5310-14-209-5596 Onderlegring lip 20 
12111 5310-14-228-1391 Onderlegring borg 10 
12111 5310-14-228-1393 Onderlegring borg 4 
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Biilage c Resultaten oilot-prqject 

BSMI NSN Omseh rjjving Verstr 
12111 5310-14-252-5969 Nut hexagon steel cadmium plated 10 

isothread 4mm 
12111 5310-14-254-5116 Moer, zelfborgend, zeskant staal VCAD 2 

met draad 18x1,5mm 
12111 5310-14-264-9467 Onderlegring vlak 4 
12111 5310-14-278-2786 Onderlegring lip 10 
12111 5310-14-308-0400 Onderlegring vlak 10 
12111 5310-14-311-1001 Onderlegring vlak diam8mm 5 
12111 5310-14-313-4999 Onderlegring lip 4 
12111 5310-14-313-5455 Onderlegring vlak 2 
12111 5310-14-317-8715 Onderlegring borg diameter 24mm 2 
12111 5310-14-347-1064 Onderlegring lip diameter gat 10mm 4 
12111 531 0-14-349-6804 Onderlegring lip 15 
12111 531 0-14-380-6646 Moer, zeskant staal fosfaat coating 10 

F0110-E27-005 met draad 10x1, 15mm 
12111 5310-14-386-2725 Onderlegring borg diameter 14mm 4 
12111 5310-14-445-367 4 · Onderlegring, vlak 5 
12111 5330-12-149-8757 O-ring NBR 30x4mm shore 75 maximaal 4 

11 0gr Celsius 
12111 5330-12-156-4526 Gasket koper DIN7603a 18x22x1 ,5mm 67 

12111W1+2+3 5330-12-175-2171 Pakking voorgevormd 1 
12111W1+2+3 5330-12-181-5187 O-ring Viton 88x3mm shore 70 maximaal 1 

200gr Celsius 
12111 5330-14-220-9153 Gasket 1 
12111 5330-14-222-3878 Gasket 8 
12111 5330-14-224-8941 Gasket koper 2 
12111 5330-14-256-9967 Gasket koper 22,5x29x1 ,5mm 6 
12111 5330-14-278-2773 Joint punch 1 
12111 5330-14-278-2787 Gasket 2 

12111W127 5330-14-278-2789 O-ring synthetisch rubber 11 0gr Celsius 2 
max.shore-max.centergat 265,20mm 
max.dikte 4,08mm 

12111 5330-14-278-2855 Gasket 2 
12111 5330-14-278-2856 Gasket 2 
12111 5330-14-303-3214 Gasket 24 
12111 5330-14-310-3957 Gasket 2 
12111 5330-14-316-8067 Pakkingring 2 
12111 5330-14-321-5487 Pakking voorgevormd 2 

12111W25+26 5330-14-324-8042 Gasket 2 
+27 

12111 5330-14-329-3548 Gasket 2 
12111 5330-14-329-3550 Gasket 1 
12111 5330-14-329-3551 Gasket 5 
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BSMI NSN Omschrijving Verstr 
12111 5330-14-331-5254 O-ring synthetisch rubber 11 0gr Celsius 2 

max.shore-max.centergat 93,85mm 
maximaal dikte 2, 18mm 

12111 5330-14-332-6957 Gasket 2 
12111W25+26 5330-14-336-2558 Pakkingring rubber shore 80 filterhuis 2 

+27 113x122x3mm 
12111 5330-14-348-5676 Joint 12 
12111 5330-14-355-6623 Joint 60 
12111 5330-14-356-9091 Pakking voorgevormd 24 
12111 5330-14-356-9092 Gasket 12 
12111 5330-14-360-5242 Gasket cylinderhead diesel engine 12 
12111 5330-14-361-5392 O-ring Viton 52x2mm shore 80 maximaal 2 

200gr Celsius 
12111 5330-14-362-4912 Pakking voorgevormd 12 
12111 5330-14-367-3280 Pakking voorgevormd 48 
12111 5330-14-368-0553 Gasket 4 
12111 5330-14-393-1188 Rubber rend profiel rend 4,3mm 6 

12111W7+8+9 5330-14-415-7672 Gasket 1 
12111 5330-14-417-7846 Gasket 25x32x2mm 12 
12111 5330-17-055-7648 O-ring Viton 13,95x2,62mm shore70 4 

maximaal 200gr Celsius 
12111A4+5+6 5330-17-101-4566 Vilt technisch voorgevormd naaldvilt 3 

700x97x5mm 
12111A4+5+6 5330-17-101-4568 Vilt technisch voorgevormd naaldvilt 6 

675x97x2mm 
12111 5330-17 -906-5058 Gasket 151x145,5x3,2mm 24 
12111 5340-14-294-0232 Safety fuse plug (smeltproppen) 2 
12111 5360-14-319-6415 Outer spring 12 
12111 5360-14-319-6416 Inner spring 12 
12111 5365-14-203-0902 Ring berg verend 4 
12111 5365-14-279-0166 Afstandstuk, ring diameter uitwendig 2 

37,8mm diameter inw. 30,2mm d3,05mm 
12111 5365-14-279-0183 Opvulplaat 2 
12111 5365-14-279-0184 Opvulplaat 2 
12111 5365-14-280-3122 Stop cilindrisch 1 
12111 5365-14-344-0934 Bus rubber 40 
12111 5930-99-7 45-5668 Schakelaar drukgevoelig 1 polig 0 tot 2,5 1 

bar instelbaar 18 tot 32 VGSP maximaal 
100mA 

12111S12 5999-17-101-1567 Gedrukte schakeling PT100 versterker 0 1 
tot 200graden C 4-20 mA 

12111S12 5999-17-101-1853 Gedrukte schakeling PT100 versterker en 1 
doorverbinding 0 tot 200gr 4-20 mA 

12111 6625-99-257-7059 Doorzender druk 1 polig 0 tot 10 bar 1 
verschildruk instelbaar 18 tot 32 VGSP 4 
tot 20mA 
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Biilage C Resultaten pilot-prqject 

BSMI NSN Omschrijvi ng Verstr 
12111 6680-17-100-5942 Gever impuls CVST 1100 Ohm min 20 tot 1 

85 graden C met 5m kabel 2x0, 75mm2 
lengte 82mm, diameter 22mm 

12111 6685-17-100-8372 Meter druk wijzertype KN 10230 achter- 2 
flens glycerine gevulde kast 63mm 1 Obar 
niet zeewaterbestendig 

12111 6685-17-101-4553 Thermokoppel, contact duplex max. 800 8 
graden C insteeklengte 85mm, diam. 
6mm connectoraansluitinglengte 720mm 

12111 6685-17-101-4554 Thermokoppel, contact duplex max. 800 2 
graden C insteeklengte 125mm diameter 
6mm connectoraansluitlengte 760mm 

12111 6685-99-7 45-5679 Doorzender druk 1 polig 0-6 bar verschil 2 
druk instelbaar 18 tot 32 V, 4 tot 20 mA 

12111 8040-14-375-1536 Cement brimor 1 
12111A4+5+6 8305-17-101-4567 Viltplaat naaldvilt diam275mm dikte15mm 6 

Tabel C.10: Huidige reservedelenvoorraad t.b.v. de dieselmotoren 

Met het veld "Verstr" in bovenstaande tabel wordt bedoeld het aantal items dat van het 
desbetreffende artikel in de boordvoorraad opgenomen is (de huidige 'norm'). 

De huidige boordreservedelenvoorraad voor de dieselmotoreninstallatie bestaat uit totaal 
871 items aan reservedelen en gereedschappen (verdeeld over 135 artikelen). In vergelij
king met de -volgens de methode vastgestelde- nieuwe voorraad, die bestaat uit een totaal 
van 126 items aan reservedelen en gereedschappen , is dus een reductie van 7 45 items te 
bewerkstelligen. Dit komt overeen met een procentuele reductie van 85 %. 
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