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I.INLEIDING

§1.1 Onderhoud als maatschappelijk verschijnsel

Volgens het lexicon in 'Onderboudsmanagement', een uitgave van bet NIVE,
de Nederlandse Vereniging voor Management [1987], moet onder onderhoud van een
techniscb systeem worden verstaan:

ALLE ACTIVITETEN DIE TOT DOEL HEBBEN EEN TECHNISCH
SYSTEEM IN DE TECHNISCHE STAAT TE HOVDEN OF TERUG TE
BRENGEN DIE NODIG WORDT GEACHT VOOR DE DOOR HET
SYSTEEM TE VERVULLEN FUNCTIE

Zonder overdrijven kan gesteld worden dat onderhoud van toenemend nationaal
(economiscb) belang is. In Nederland werd, volgens de Vereniging ten behoeve van
Tecbniscbe en Onderhoudsdiensten (NVDO), gedurende het jaar 1978 circa 33
miljard gulden aan onderhoud besteed. In 1988 is met onderhoud naar schatting een
bedrag van 50 miljard gemoeid geweest.

Het belang van onderhoud komt eveneens tot uitdrukking in de ontwikkeling
van de werkgelegenheid. Volgens onderzoek van Malmholt [1988] blijkt, in een sterk
ge"industrialiseerd land als Zweden, gedurende de periode 1971-1981 het totaal aantal
medewerkers in de productie met ca. 0.5 % te zijn toegenomen, terwijl het gemiddeld
aantal mensen dat actief is in bet onderhoud steeg met iets meer dan 10 %, in de
procesindustrie zelfs met 30-35 %. Deze cijfers benadrukken het toenemende belang
van onderhoud als maatscbappelijk verscbijnsel.

Sinds de tweede helft van de zestiger jaren ondergaat onderhoud een
herwaardering. Waar onderhoud voorheen werd beschouwd als een noodzakelijk
kwaad, ontstaat tegenwoordig steeds meer het besef dat onderhoud niet slechts gezien
moet worden als een kostenpost, maar ook als middel om een bron van inkomsten te
behouden. Niet louter financiele overwegingen zijn verantwoordelijk voor de
accentverlegging in de waardering van onderhoud als vakgebied, maar ook andere
oorzaken kunnen worden genoemd, zoals de gelimiteerde hoeveelheid grondstof en
energie. Dit heeft geleid tot een maatschappelijke verschuiving van een wegwerp
naar een meer op conservering gerichte economie.

Toegenomen complexiteit en schaalvergroting van industriele
productieprocessen hebben geleid tot een stijging van materiele welvaart. Voor wie
daar oog voor wil hebben zijn er echter dagelijks belangrijke negatieve neveneffecten
te constateren. Dezelfde welvaartstoename heeft ook tot gevolg dat de acceptatie van
deze neveneffeeten steeds minder wordt. Stringentere wettelijke veiligheidseisen,
hogere kwaliteitseisen etc. zijn hier weer een directe afgeleide van. Mede bepalend
voor al deze factoren is onder andere het storingsvrij functioneren van technische
systemen. Daarbij is het uitgevoerde onderhoud van doorslaggevende betekenis.
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2.DE ONTWIKKELING

§2.1 Ontwikkeling van het onderhoudsvakgebied

Het eerste gebruik van de probabilistische theorieen voor
bedrijfszekerheidsvraagstukken is te traceren tot in de laatste jaren van de Tweede
Wereldoorlog. Militairen werden geconfronteerd met een soms verbijsterend lage
bedrijfszekerheid van hun steeds complexere wapen- en cornmunicatiesystemen. Voor
het merendeel betrof het aandachtsgebied toen nog de eleetronische uitrusting.

De daarop volgende impulsen voor de ontwikkeling van het vakgebied waren
tot in de tweede helft van de jaren vijftig nog voornamelijk afkomstig uit de militaire
wereld. Door de versnelling van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma na de
lancering van de eerste Rusische Spoetnik en de opkomst van de nucleaire centrales
echter volgde een uitbreiding naar de toepassing op mechanische systemen.
Bedrijfszekerheidsanalyses als kwalitatief en kwantitatief hulpmiddel om
bedrijfszekere en daarmee veilige systemen te ontwerpen kwamen in de
belangstelling, ook voor de meer alledaagse industriele activiteiten en technische
objeeten. Binnen Nederland is halverwege de jaren zeventig, althans op cornmerciele
basis, het voortouw genomen door de KEMA. Een schets van de historische
achtergronden wordt gegeven door Bergman [1985] en door Aven [1988].

Het aantal publicaties op bedrijfszekerheidsgebied is inmiddels enorm
toegenomen, doch het overgrote deel van deze informatiestroom kent een duidelijke
beperking: de gehanteerde bedrijfszekerheidsmodellen betreffen voor het overgrote
deel niet-repareerbare systemen. Voor repareerbare systemen reikt de modellering
niet verder dan tot de eerste faalgebeurtenis. Als er al een poging gedaan wordt
herstel te modelleren, dan wordt impliciet aangenomen dat een systeem na reparatie
in zijn geheel als nieuw opgeleverd wordt. Dit is een in de praktijk vrijwel niet
voorkomende situatie, zeker niet voor mechanische systemen. Gezien het feit dat veel
duurzame systemen als repareerbare systemen worden ontworpen, is deze beperking
uitermate onbevredigend.

Binnen de (mathematische) wereld van de bedrijfszekerheidstechniek is het
belang van onderhoud lange tijd onvoldoende onderkend. De pas in 1983 verschenen
publicatie van Ascher en Feingold met als titel: 'Repairable systems: Reliability's
stepchild', is illustratief voor deze ontwikkeling. In 1984 verscheen van hun hand het
boek 'Repairable Systems Reliability', waarschijn1ijk het eerste werk waarin op
serieuze wijze wordt ingegaan op de problematiek die eigen is aan repareerbare
systemen.

De oorsprong van de meer fundamentele aanpak van de
onderhoudsproblematiek ligt ongetwijfeld in het bedrijfzekerheidsdenken. Maar de
overstap van een bedrijfzekerheidsmodel voor repareerbare systemen naar een
onderhoudsmodel brengt opnieuw een aantal moeilijkheden met zich mee, gezien het
grote aantal invloedsfaetoren en de grote diversiteit in de onderhoudspraktijk.
Daarbinnen is in de laatste decennia de aandacht verschoven van uitsluitend effectief
naar vooral ook efficient onderhoud. Voorheen werdgereageerd op het defect raken
van een systeem: storingen moesten doeltreffend verholpen worden. Dat het
efficienter kan zijn storingen te voorkornen door preventief onderhoud is eerst later
ingezien, zie figuur 2.1.
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Tendensen in de ontwikkeling van onderhoud
(bron: Pekkarinen, 1988)

Binnen het preventieve onderhoud zijn nog altijd verstrekkende ontwikkelingen
gaande. Door bewaking en inspectie van een systeem wordt getracht preventief
onderhoud niet meer (alleen) te laten afhangen van de reeds verrichte prestatie, maar
veeleer van de feitelijke noodzaak daartoe. Deze noodzaak moet dan worden afgeleid
uit al dan niet geautomatiseerde metingen aan de conditie van het systeem, waarbij
de meest geavanceerde meet-, reken-, en diagnosetechnieken worden ingezet.

§2.2 Ontwikkeling in het bedrijfsleven

Ook binnen het bedrijfsleven is een ontwikkeling onderkenbaar, belnvloed
door het klimaat van beperkte groei en toenemende concurrentie. Meer en meer
ontstaat het besef dat met de beslissing tot aanschaf van een installatie niet slechts de
investering voor aankoop gemoeid is, maar dat na de oplevering van de installatie
eveneens de onderhoudskosten gedurende de totale levensduur moeten worden
opgebracht.

Voor duurzame objecten kunnen deze kosten een veelvoud zijn van de
investeringskosten. In een bedrijfssituatie zijn per jaar de onderhoudskosten dikwijls
van gelijke orde als de investerings- en afschrijvingskosten. Deze overweging ligt ten
grondslag aan het 'Levensduurkosten'-concept, zoals dat genoemd wordt in de
definitie van terotechnologie (zie literatuur [1]). Levensduurkosten zijn opgebouwd uit
stichtingskosten (o.a. ontwerp, fabricage en installatie), onderhoudskosten (o.a.
verzorging en reparatie), gebruikskosten (o.a. bediening, grondstoffen en energie) en
kosten voor het afdanken van het object, zie figuur 2.2. Een weloverwogen
(investerings-) beslissing kan pas genomen worden als een inzicht bestaat in elk van
de deelkosten.
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(bron: Van der Mooren, 1987)

Als doel van een technisch object wordt in het algemeen beschouwd het
produceren van goederen of diensten tegen minimale kostprijs per geleverde eenheid.
Minimaliseren van de levensduurkosten is een enigzins naIeve doelstelling, want een
dergelijke minimalisatie leidt pas dan tot een optimaal resultaat als de opbrengst, c.q.
de productie als onafbankelijk van de (deel)kosten mag worden beschouwd. Dit is
echter gewoonlijk met het geval, omdat het uitgevoerde onderhoud direct invloed
heeft op de beschikbaarheid van een systeem en daarmee op de productiecapaciteit
en de opbrengst.

De veronderstelling dat voor een bestaand object (het optimaliseren van) het
onderhoud gericht moet zijn op een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het
systeem is eveneens onjuist. Hierdoor kan, soms onopgemerkt, de situatie ontstaan
dat de extra onderhoudskosten de extra opbrengsten overtreffen. Minimaliseren van
de onderhoudskosten is alleen dan een juist uitgangspunt als rekening gehouden
wordt met de invloed van het onderhoud op de beschikbaarheid van het systeem,
ofwel de produktiecapaciteit. Hiertoe dienen in de onderhoudskosten zowel de
uitgaven direct verbonden aan het uitvoeren van de onderhoudsacties, -de
onderhoudsuitvoeringskosten O.U.K, als alle opbrengstverliezen als gevolg van falen
van het object en/of noodzakelijke onderhoudsacties gesommeerd te worden.
Dergelijke onderhoudsafbankelijke kosten O.AK kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt
worden door productiederving of productbederf, extra heffing of boetes, etc. Met
name de O.AK kunnen van geval tot geval zeer sterk verschillen. Als vuistregel
wordt soms aangenomen dat deze tenminste zo hoog zijn als de O.U.K In vele
gevallen zijn juist de O.AK bepalend voor de keuze van het onderhoudsconcept.
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3.VOORSPELBAAR ONDERHOUD

Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat het plegen van ondethoud
een zeer complexe zaak is. Mede hierdoor is het zeer belangrijk om inzicht te

. verkrijgen in het systeemgedrag. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar.
Deze methoden kunnen worden toegepast in een zo vroeg mogelijk
(voor)ontwerpstadium. In deze fase blijken de mogelijkheden tot beYnvloeding van de
levensduurkosten veruit het grootst. Kenmerkend voor deze methoden is dat ze
toegepast. kunnen worden wanneer een minimale hoeveelheid informatie over het
feitelijke faal- en herstelgedrag van een systeem voorhanden is. In paragraaf 3.1
zullen enkele methoden kort worden toegelicht.

§3.1 Analysemethoden. toepasbaar in de ontwerpfase

In de ontwerpfase van een technisch systeem zijn gegevens waarop een
gedragsanalyse kan worden gebaseerd beperkt. Toepassen van gedetaiUeerde en/of
verfijnde rekenmethoden is in dit stadium niet zinvol. De gebruikelijke methoden zijn
bedoeld om langs systematische weg te onderzoeken wat de consequenties zijn van
het falen van een (of meer) componenten binnen het systeem, meestal uiteindelijk in
kwantitatieve vorm. Vooral de analyse van veiligheidsaspecten is belangrijk.

Afhankelijk van de manier waarop een dergelijke analyse kan worden opgezet
zijn twee groepen te onderscheiden; inductieve respectievelijk deductieve methoden. In
een inductieve analyse worden de gevolgen van een veronderstelde begingebeurtenis
geanalyseerd. Voorbeelden van inductieve analysemethoden zijn de Preliminary
Hazard Analysis (PHA), de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), eventueel
uitgebreid met een Criticallity Analysis (CrA), de Fault Hazard Analysis (FHA) en
Event Tree Analysis (ETA), ofwel de gebeurtenissenboomanalyse. Voor de FMEA en
aanverwante analysemethoden wordt verwezen naar de SAE-uitgave van Hollenback
Jr.[1977], handelend over de historische ontwikkeling van deze en hieruit
voortgekomen methoden en de diverse toepassingsmogelijkheden. Als eerste fase in
een systeemgedragsanalyse wordt in het algemeen de FMEA, of een variant daarvan,
toegepast.

Een deductieve analysemethode wordt toegepast indien systematisch nagegaan
wordt wat de oorzaken kunnen zijn van een als topgebeurtenis gepostuleerde (meestal
ongewenste) systeemtoestand. Het belangrijkste voorbeeld van een deductieve
analysemethode is de Fault Tree Analysis (FTA), de foutenboom-analyse of correcter
de faalboom-analyse, zie Heslinga [1988].

De verschillende analysemethoden zijn duidelijk gerelateerd en vullen elkaar
aan. In een FHA bijvoorbeeld wordt geanalyseerd wat de volgschade kan zijn van het
falen van een component en eventueel welke primaire schades aan het falen van de
betreffende component voorafgaan. Om tot een kwantitatieve schatting van een
onderzocht risico te komen, wordt bijvoorbeeld in een CrA de kans op falen van een
component gecombineerd met het optredende gevolg.

Voor de bepaling van faalkans wordt vrijwel altijd impliciet een toevallig
faalgedrag verondersteld. Soms wordt de faalintensiteit niet nauwkeuriger getaxeerd
dan door classificatie, bijvoorbeeld van zeer laag tot zeer hoog. Een complete
systeemanalyse omvat (in principe) alle mogelijke ongewenste gebeurtenissen en de
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daaruit voortkomende consequenties, waardoor een dergelijke analyse bijna altijd
zeer tijdrovend is. Een computerprogramma kan daarbij goede diensten verlenen.

De voomarnelijk voor een gerichte analyse van veiligheidsaspecten toegepaste
ETA (de gebeurtenissenboomanalyse) en de FfA (de foutenboomanalyse) zijn
eveneens complementair. In een ETA worden de mogelijke gevolgen van een
bepaalde gebeurtenis gerangschikt in een boomstruetuur. Aile, in het kader van de
studie relevante, mogelijkheden dienen te worden opgenomen, tesarnen met de kans
op het optreden van de begingebeurtenis.

De FfA stelt vast van welke omstandigheden en voorwaarden het optreden
van de te bestuderen topgebeurtenis afbankelijk is. Elk van deze omstandigheden en
voorwaarden wordt vervolgens op identieke wijze geanalyseerd, tot aan de
basisgebeurtenissen, enkelvoudige gebeurtenissen van algemene aard. Op dit niveau
moet informatie over het faalgedrag beschikbaar zijn of kunnen worden ingeschat.

De sarnenhang tussen een ETA en een FfA is als voIgt: een ETA geeft inzicht
in de mogelijke gevolgen van een enkele begingebeurtenis, terwijl een FfA beoogt
duidelijk te maken op welke wijze en met welke waarschijnljkheid een bepaalde
(ongewenste) topgebeurtenis kan ontstaan. De FfA geeft daarmee de kwantitatieve
invulling aan een ETA, welke deel kan uitmaken van bijvoorbeeld een
onderhoudsstudie.

De FfA wordt in diverse uitvoeringen en toepassingen beschreven door
Barlow [1977], het Fault Tree Handbook is geschreven door Vesely, Goldberg
e.a.[1981]. Het voorlichtingsblad 'Methoden voor het bepalen en verwerken van
kansen' [1982] bevat met name voor de ITA en de ETA illustratieve voorbeelden en
relevante literatuurverwijzingen. Ook de theoretische ondersteuning voor de
kwantificering van een foutenboom wordt in dit voorlichtingsblad verwerkt.

De kwantificering van een foutenboom kan zowel de analyse van de
bedrijfszekerheid als de analyse van de (niet) beschikbaarheid tot doel hebben. In de
uiteindelijke uitdrukking voor de bedrijfszekerheid of de beschikbaarheid van een
systeem is de bijdrage van de verschillende componenten te herkennen. Daardoor kan
onder andere een indruk verkregen worden van de evenwichtigheid in het ontwerp;
zwak maar ook te sterk geconstrueerde schakeIs kunnen eruit worden gelicht. Verder
kunnen verschillende detailconclusies worden getrokken, bijvoorbeeld over de
gewenste inspectiefrequentie, een belangrijk aspect wanneer het niet beschikbaar zijn
van een (veiligheids)systeem anders onopgemerkt blijft.

Een aparte, samenhangende groep van analysemethoden wordt gevormd door
de onderhoudsanalyse, uitgewerkt door Van der Mooren en Hankmann [1985]. De
gehanteerde methodiek vertoont gelijkenis met onder andere de FMEA, maar de
onderhoudsanalyse is geheel toegesneden op het inventariseren van de
onderhoudsbehoefte. De methode is geschikt voor toepassing in de (voor)ontwerpfase
van een systeem, waarin de potentiele be'invloding van de levensduurkosten (en de
onderhoudskosten) immers het grootst is. Afhankelijk van de aan de orde zijnde
probleemstelling kunnen de volgende deelanalyses toegepast worden:

De checklistanalyse. Hiermee wordt nagegaan in hoeverre de constructieve
kenmerken van een systeem voldoen aan algemene en/of specifieke
aanbevelingen, gericht op onderhoudsaspecten. De analyse geschiedt dikwijls
aan de hand van (specifieke) checklists.
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De gedragsanalyse. Uit de constructie en de gebruiksotnStandigheden wordt
door de analist geschat welke preventieve en correetieve onderhoudsaeties zijn
te verwachten, op gedetailleerd niveau geinventariseerd naar aard, aantal en
omvang.

De kostenanalyse. Uitgaande van de gedragsanalyse wordt een schatting
gemaakt van de totale onderhoudskosten.

De checklistanalyse valt buiten het kader van dit literatuuronderzoek, en wordt
verder buiten beschouwing gelaten. In de gedragsanalyse worden van de relevante
componenten in een systeem de verschillende functies en faalwijzen systematisch
geanalyseerd. Hierdoor kan een inventarisatie worden gemaakt van de mogelijk
preventieve en correetieve acties, eventueel inclusief het verzorgende onderhoud. Het
principe van de analyse is weergegeven in figuur 3.1. De in eerste opzet kwlitatieve
analyse krijgt een kwantitatief vervolg door schatting van de te verwachten frequentie
van de aeries en de daarbij behorende offers, bijvoorbeeld de actieduur. Getracht
wordt tot een oordeel te komen over het gedrag van zowel de componenten als het
systeem als geheel. De grafische weergave van de analyseresultaten, het zogenaamde
onderhouds(gedrags)profiel, laat op overzichtelijke wijze de uitschieters zien ten
aanzien van frequentie en\of omvang, zie figuur 3.2.

Aard v.d. Comp KWALITATIEF KWANTITATIEFand. aktie

A 1 Prevenne- Ondemoud- Preventie- Onder-houd-... vrijheid. baarheid. vrijheid. baarlleid.Preventief B 1
\VAT? HOE? HOE HOE...

VAAK.? GROOT?............. .............

A 1
Bedrijfs- Bedri]fs-... ............... ............

Correctief B 1 zekerheid ............ zekerheid ............
... . \VAT? ................ HOE ...............

.............. ........... VAAK.? ................

Fig.3.1: Opbouw van de onderhoudsgedragsanalyse
(bron: Van der Mooren, 1985).

De kostenanalyse bouwt voort op de uit de gedragsanalyse verkregen
resultaten door berekening van zowel de O.U.K als de O.A.K, gesommeerd tot de
totale onderhoudskosten. Zo worden de verschillende aspecten onder een noemer
gebracht, belangrijk voor optimalisatiedoeleinden. De analyseresultaten kunnen,
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indien gewenst, worden weergegeven in een zogenaamd kostenprofiel.

Onderh.
Comp

Type Cp,Cc Cm Csp, Csc
Profiel onderh.

al.:tie norm norm norm

A smezen I I I
stellen I ...... I "-

IPrevenrief B I I ...... i'..........
I T I I/'" VC .......
I I I I I

A I I I I I I
.~ .... r-...,........ r"' I

Correctief
......

I I 1'\..1E .........
F I I I ; ....... 1 ~ I........

I I I

Fig.3.2: Onderhoudsprofiel (bron: Van der Mooren, 1985).

Csp,Csc =

norm =

preventieve resp. correctieve
onderhoudsfrequentie [per jaar],
tijdsduur van de onderhoudsaetie
[uur],
totale duur van prey. resp. corr.
onderhoudsacties [uren per jaar],
Csp =Cp·Cm, Csc =Cc·Cm.
maximaal acceptabele grenswaarde.

Door de vergaande stylering van het onderliggende model is de methode niet
acceptabel als onderhoudsgedragsmodel. In de gedragsanalyse wordt, net als bij de
voorgaande analyses, impliciet een toevallig faalgedrag voor de componenten
verondersteld. Een uitbreiding naar meer algemene faalverdelingen met een
tijdsafbankelijke faalintensiteit is niet bekend. Ret effect van preventief onderhoud op
het storingsafhankelijke onderhoud moet worden geschat door de analist en door hem
of haar tot uitdrukking worden gebracht in een verminderde faalfrequentie voor de
beschouwde component. De componenten worden verondersteld onafhankelijk te zijn
en daardoor komt ook de mogelijkheid tot clustering van onderhoud niet, of slechts
zeer beperkt, tot uitdrukking in de resultaten.

Voor een vergelijking van ontwerpaltematieven, waarbij onderhoud als en
belangrijk aspect gezien wordt, blijkt de methode zeer geschikt, Rankmann en Van
der Mooren [1985] voorzien in een illustratie. Ret model is echter niet ontworpen en
ook niet geschikt voor de opzet of de evaluatie van een (ontwerp)onderhoudsconcept.
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4.PROBLEMATIEK EN AFBAKENING

Modelleren van faalgedrag van systemen is oorspronkelijk het terrein van de
bedrijfszekerheidstechniek, die daartoe verschillende modellen heeft ontwikkeld. Ter
afbakening van het toepassingsbereik van het te ontwikkelen model is een indeling
van de te modelleren systemen zinvoL Technische systemen kunnen worden
onderverdeeld volgens verschillende criteria.

Expliciete modellering van (het effect van) onderhoud op systeemgedrag is
ongebruikelijk. Voordat onderzocht wordt welke methoden beschikbaar zijn, is een
inventarisatie van de verschillende invloedsfactoren op zijn plaats. Een technisch
object en het daarbij behorende onderhoudssyteem zijn onlosmakelijk verbonden. De
verbondenheid komt tot uitdrukking in het totaal aan onderhoudsregels zoals deze
zijn gebundeld in het onderhoudsconcept. Dit omvat tot op een zeer gedetailleerd
niveau onder andere de keuze ten aanzien van de gekozen onderhoudspolitiek(en),
een basisbegrip in het onderhoud. Een indeling van de elementaire
onderhoudspolitieken wordt gepresenteerd in paragraaf 4.3. Belangrijk voor de
modellering van (het effect van) de verschillende onderhoudspolitieken is de
beschrijving van het componentgedrag; pragraaf 4.4 besteed hieraan aandacht. In
paragraaf 4.5 worden enkele praktijkaspecten vermeld waarmee rekening moet
worden gehouden. Paragraaf 4.6 handelt over enkele algemene financiele begrippen
en relaties, resulterend in een kostenmodeL

§4.1 Tenninologie

Er is geen algemeen aanvaarde Nederlandse tenninologie op
onderhoudsgebied. Ter introductie zullen in deze paragraaf een beperkt aantal
begrippen worden gelntroduceerd. Voor een uitgebreider lexicon wordt verwezen
naar de publicaties van Van der Mooren [1986] en van Van der Enden en Geraerds
[1987].

Component. Kleinste samenstellende deel in het onderhoudsmodeL Een component
kan de modellering zijn van een onderdeel of van de samenstelling van onderdelen.
Condide. Toestand van een systeem of een component voor zover het de materiele
kenmerken betreft welke het vermogen bepalen zijn functie volgens gestelde eisen te
vervullen.
Con-ectie! onderhoud. Acties met als doel een defect systeem in gebruiksgerede
toestand terug te brengen.
Falen. Het overgaan van het object van de gebruiksklare in de defecte toestand.
Herstellen. Het uitvoeren van onderhoudsacties aan een al dan niet defect systeem
met het doel een of meer onderdelen in hun oorspronkelijke conditie terug te
brengen.
Object. De materiele verschijningsvorm van het beschouwde technische systeem,
samengesteld uit onderdelen.
Onderdeel. Kleinste, normalerwijze met demontabele eenheid in het object.
Onderhoud. Alle activiteiten die ten doel hebben een technisch systeem in de
technische staat te houden of terug te brengen die nodig wordt geacht voor de door
het systeem te vervullen functie.
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Onderhoudsconcept. Het stelsel van aIle procedures (beslissingsregels, voorschriften,
werkwijzen etc.) dat men hanteert voor het uitvoeren van onderhoudsacties aan een
systeem.
Onderhoudspolitiek. Beslissingsregel ten aanzien van het tijdstip waarop men
preventieve onderhoudsacties aan een component uitvoert, met het doel het
faalgedrag van een systeem te belnvloeden.
Preventief onderhoud. Acties met aIs doel een niet defect systeem in gebruiksgerede
toestand te behouden;
Preventie-intervaL Periode tussen twee opeenvolgende preventieve acties.
Standtijd. Bedrijfsduur tot faIen.
Systeem. Model van een object. Een systeem is opgebouwd uit componenten,
onderling samenhangend volgens de functionele struetuur.

§4.2 Systeemindeling

Het modelleren van systeemgedrag is oorspronkelijk het terrein van de
bedrijfszekerheidstechniek. De van oudsher toegepaste eenvoudige rekentechnieken
zoaIs de Booleaanse rekenmethode zijn echter beperkt in hun toepassingsbereik. Ter
afbakening van de gewenste reikwijdte van het te ontwikkelen model is een
systeemindeling zinvol. Verschillende criteria zijn mogelijk, zie onder andere Van der
Mooren [1983].

Naar constructie: enkelvoudig versus samengesteld.
Met name voor de modellering van onderhoud is de indeling naar de aard van

de constructie belangrijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en
samengestelde systemen. Technische systemen zijn meestal opgebouwd uit meerdere
onderdelen. Voor de mer bedoeIde indeling is dat echter minder relevant. Een
systeem is te classificeren aIs enkelvoudig wanneer een onderdeel het faaIgedrag van
het systeem bepaald. Worden aIs regel slechts (defecte) onderdelen vervangen, dan is
er sprake van een samengesteld systeem.

Naar onderhoudsmethodiek: wegwerpen versus herstellen.
Op grond van de toegepaste onderhoudsmethodieken zijn systemen in te delen

in wegwerp-, respectievelijk herstelsystemen. Wegwerpsystemen zijn meestal relatief
eenvoudige, in grote massa geproduceerde systemen. Sorns moeten ook complexe
systemen in deze categorie worden gerangschikt, omdat reparatie na ingebruikname
onmogelijk kan zijn. In het aIgemeen geldt dat voor wegwerpsystemen slechts het
gedrag tot aan het eerste faalmoment belangrijk is.

Samengestelde systemen welke na falen weer in bedrijfsgerede conditie kunnen
worden teruggebracht worden repareerbare ofwel herstelsystemen genoemd. Het
belang van deze categorie objecten is in de werktuigbouwkundige praktijk groot. Als
na het falen van een van de componenten aIle beschadigde, maar niet noodzakelijk
defecte, componenten worden hersteld is er sprake van een vernieuwingssysteem. Na
herstel is het gehele systeem in (een zo goed als) nieuwe staat teruggebracht.

Dikwijls wordt aIleen het defect geraakte onderdeel uitgewisseld voor een
nieuw of gerepareerd exemplaar. Het systeem als geheel wordt niet in nieuwstaat
teruggebracht. In deze situatie is het gedrag gedurende de gehele levensduur van
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belang, waarbij deze levensduur zich uitstrekt tot voorbij het eerste falen.

Naar systeemtoestanden: two versus multi-state
Een in de literatuur veel voorkomende indeling is naar het aantal te

onderscheiden toestanden waarin een systeem zich kan bevinden, 'two state' versus
'multi-state', zie bijvoorbeeld Gits [1984]. Indien een systeem ofwel gebruiksgereed
ofwel defect is, zijn slechts twee toestanden te onderscheiden: de 'two state' situatie.
Voor een aantal systemen is de benadering van bineair gedrag een goede benadering
van de realiteit. Zijn er meer systeemtoestanden te onderscheiden, dan is er sprake
van een 'multi-state' situatie. Met dergelijke mogelijkheden (degraded states) moet
vooral in beschikbaarheidsanalyses rekening gehouden worden.

Naar consequentie: verborgen versus openbarend falen.
Direkt in het verlengde van het voorgaande is te noemen de indeling naar de

gevolgen van het falen van een component of systeem. Indien falen van een
component direct wordt opgemerkt, dan is dat een openbarend falen. Verborgen
falen treedt op als het feitelijke faalmodel onopgemerkt blijft. Voor met name
veiligheidssytemen is deze faalwijze van belang.

§4.2.1 ConseQuenties voor het onderhoudsmodel

Uitgaande van de indeling naar systeemcategorie zal het te formuleren
onderhoudsmodel worden opgezet voor toepassing op samengestelde, repareerbare
systemen. Toepassing in een Minder complexe situatie is mogelijk, maar dikwijls zijn
daarvoor eenvoudiger modellen beschikbaar.

Onderhoud is meestal een zeer gedetailleerd proces, het vindt plaats op het
niveau van de onderdelen. Daarom moet het uitgangspunt zijn dat de kleinste als
eenheid te vervangen delen van een systeem worden gemodelleerd als componenten
in het model (least replaceble assembly). Een enkele component kan derhalve een
samenstelling van onderdelen (module) modelleren. Het aantal te onderscheiden
onderdelen in een systeem en daarmee het potentiele aantal componenten in het
model is in veel gevallen groot. Uit praktische overwegingen zal een systeemmodel in
het algemeen beperkt worden tot de componenten die een relevante bijdrage aan het
systeemgedrag en daarmee aan de onderhoudsinspanning leveren.

De informatiebehoefte om een dergelijk model van gegevens te voorzien
neemt meer dan evenredig met het aantal componenten toe, als gevolg van de
onderlinge afhankelijkheid tussen die componenten. Dit niet te onderschatten nadeel
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een aantal voordelen. Zo neemt de
herkenbaarheid en daardoor de acceptatie van een dergelijk model binnen de
onderhoudspraktijk toe, en dit bevordert de implantatie. Een belangrijk voordeel is
verder de verantwoorde toepassing van het vernieuwingsmodel op componentniveau.
Een defect onderdeel wordt dikwijls vervangen door een (als) nieuw exemplaar. Na
reparatie kunnen evenwel montagefouten een storingsbron zijn, zodat zo goed als
nieuw kfm betekenen zo slecht als nieuw. In de praktijk wordt na een systeemrevisie
vaak een verhoogd aantal storingen geconstateerd.

Volledig herstel van het systeem wordt in veel praktijksituaties niet
nagestreefd. Het systeem als totaliteit veroudert en vertoont een instationair·
gedragspatroon. Voor veel technische systemen is deze veroudering een bekend
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verschijnsel. Verschillende modellen voor de beschrijving van een afnemende
bedrijfszekerheid, maar ook voor bedrijfszekerheidsgroei zijn opgesteld. Balaban
[1978] presenteert een beperkt overzicht. Ascher en Feingold [1984] geven toelichting
op zowel groei- als verouderingsmodellen.

De noodzakelijke gedetailleerdheid in de modelopbouw maakt dat de indeling
naar systeemgedrag minder relevant is. Door de functionele samenhang tussen de
componenten kan worden gemodelleerd wat de consequentie is van het uitvallen van
een component. Zo kan de ernst van het falen van een component worden
ingebracht. Wanneer meerdere productieniveaus te onderscheiden zijn, is een
modellering van een parallelschakeling van (two state) componenten mogelijk,
waarbij aan elk van de componenten een zekere capaciteit moet worden toegekend.
Verder zal het onderhoudsmodel primair gericht zijn op zich openbarende defecten.
Op de modellering van systemen met verborgen defecten zal niet expliciet worden
ingegaan, daar voor de meeste technische systemen verondersteld mag worden dat
falen (vrijwel) direct wordt opgemerkt.

§4.3 Onderhoudspolitiek en onderhoudsconcept

In zijn 'ontwerpkader voor het onderhoudsconcept' gaat Gits [1984,1987]
uitgebreid in op de verschillende elementaire onderhoudspolitieken. Deze paragraaf
heeft als doel de gestelde ontwerpeisen aan het hier voorgestelde kwantitatieve model
eenduidig vast te leggen, ten eerste voor de te modelleren elementaire
onderhoudspolitieken, paragraaf 4.3.1. De keuze en de kwantificering van de
onderhoudspolitiek worden beinvloed door de afhankelijkheden tussen de
componenten, hierover handelt paragraaf 4.3.2. De consequenties voor liet
onderhoudsmodel zijn samengevat in paragraaf 4.3.3.

§4.3.1 Elementaire onderhoudspolitieken

Een elementaire onderhoudspolitiek is een beslissingsregel ten aanzien van het
tijdstip waarop men preventieve onderhoudsacties aan een component uitvoert.
Onderscheiden kunnen worden: defect- of storingsafhankelijk onderhoud en
preventief onderhoud. Bij storingsafhankelijk onderhoud (S.AO.) vinden geen
preventieve, doch slechts correctieve acties plaats. Zowel S.AO. als preventief
onderhoud bestaat voor een belangrijk deel uit het weer in nieuwstaat terugbrengen
van een (of meer) component(en). Onder preventief onderhoud ressorteert echter
ook het verzorgende onderhoud, zoals schilderen, smeren, schoonmaken etc. Dit
verzorgende onderhoud za1 niet worden gemodelleerd. In het faalgedrag op
componentenniveau wordt impliciet verondersteld dat het gebruikelijke verzorgende
onderhoud plaatsvindt. Met preventief onderhoud wordt in deze studie alleen het
vernieuwen en het inspecteren van componenten bedoeld. Preventief onderhoud kan
dan worden uitgevoerd volgens twee elementaire onderhoudspolitieken:
gebruiksafhankelijk en toestandsafhankelijk onderhoud.

Gebruiksajhankelijk onderhoud. G.AO., ofwel periodiek onderhoud. Preventief
onderhoud aan een component vindt plaats na realisatie van een tevoren vastgestelde
prestatie.
Toestandsaj1zankelijk onderhoud. T.A.O. Preventief onderhoud vindt plaats nadat de
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conditie van een component een tevoren gestelde grens, de herstelgrens, heeft
onderschreden, maar de faalgrens nog niet is gepasseerd.

Gebruiksafhankelijk onderhoud is naar zijn aard retrospectief,
toestandsafhankelijk onderhoud prospectief. Op componentniveau kan in een aantal
gevallen voor toepassing van meerdere preventieve politieken tegelijk worden
gekozen.

§4.3.2 Onderhoudsconcept

Het onderboudsconcept is bet stelsel van aBe procedures (beslissingsregels,
voorschriften, werkwijzen etc.) dat men banteert voor bet uitvoeren van
onderboudsacties aan een repareerbaar systeem. In dit onderzoek wordt in het
bijzonder gerefereerd aan bet onderhoudsconcept als de keuze en de kwantificering
van de onderhoudspolitieken op componentenniveau.

De regels die leiden tot de keuze en de optimalisering van de
onderhoudspolitieken, zoals die van toepassing zijn op enkelvoudige systemen, zijn
gewoonlijk slechts beperkt toepasbaar op componenten in een samengesteld systeem.
Dit wordt veroorzaakt door de onderlinge afhankelijkheden tussen de componenten.
Deze afhankelijkheden zijn te clasificeren in drie typen, zie Thomas [1982]:

Functionele ajhankelijkheid. Bescbadiging en/of falen van een component kan de
belasting op een andere component veranderen.
Structurele afhankelijkheid. De materiele structuur van een systeem maakt vervangen
van niet gefaalde componenten noodzakelijk om het berstel te kunnen uitvoeren.
Economische ajhankelijkheid. De totale kosten van gezamelijk onderboud van een
aantal componenten kunnen lager zijn dan de som van de kosten van onderhoud aan
elke component afzonderlijk, indien uitgevoerd op verschillende momenten.

In bet algemeen wordt met structurele afhankelijkheid aangeduid dat er geen
keuzevrijheid bestaat; niet-defecte componenten moeten worden vervangen samen
met het defecte exemplaar. In geval van economische afhankelijkheid wordt naast bet
optreden van de gelegenheid een tweede criterium gehanteerd, zoals de leeftijd of de
momentane conditie.

De grenzen tussen de verschillende categorieen zijn soms niet duidelijk aan te
geven. Structurele en economische afhankelijkheid zijn een gevolg van de materiele
structuur van een systeem. Niet-defecte componenten kunnen eenvoudiger
toegankelijk zijn tijdens bet uitvoeren van een reparatie aan een andere component.
In deze veel voorkomende situatie kan gelegenheidsafhankelijk of opportunistisch
onderboud aantrekkelijk zijn .

Opportunistisch onderhoud. Preventief onderhoud wordt pas uitgevoerd wanneer
daartoe de gelegenheid zich aandient. De preventief te vervangen component moet

. dan ofwel een tevoren vastgestelde (minimale) prestatie hebben geleverd
(opportunistisch G.A.O.), ofwel een zekere (minimale) conditie hebben
onderschreden (opportunistisch T.A.O.).

Deze clustering van onderhoudsacties is een zeer belangrijk aspect in vrijwel
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elke onderhoudspraktijk. Tot slot van deze paragraaf dient nog te worden opgemerkt
dat in de praktijk voor een repareerbaar systeem bijna altijd meerdere
onderhoudspolitieken naast elkaar worden toegepast.

§4.3.3 Consequenties voor het onderhoudsmodel

Van een onderhoudsmodel mag verwacht worden dat de verschillende
elementaire onderhoudspolitieken kunnen worden gemodelleerd en tegelijk en naast
elkaar kunnen worden toegepast conform het te modelleren onderhoudsconcept.

Gezien de noodzakelijke gedetailleerde opbouw van het onderhoudsmodel
moet aan de onderlinge afhankelijkheden tussen de componen~en tegemoet worden
gekomen. Structurele en economische afhankelijkheid komen tot uitdrukking in
moduulvorming en opportunistisch onderhoud, resulterend in een clustering van
onderhoudsacties. Deze clustering kan gepland en/of opportunistisch zijn; beide
situaties moeten kunnen worden weergegeven om aansluiting te behouden op de
onderhoudspraktijk.

Functionele atbankelijkheid zal niet als zodanig worden gemodelleerd. De
benodigde gegevens zijn vrijwel met voorhanden noch af te leiden uit de beschikbare
informatie. Expliciete modellering is daardoor bijna niet mogelijk. Indien bekend is
dat een dergelijke afhankelijkheid optreedt, zal in een groot aantal gevallen de
beschadigde of extra belaste component gelijktijdig met de defecte component
worden vervangen. Dit is dan een speciale vorm van structureIe afhankelijkheid, die
als zodanig weI kan worden opgenomen.

§4.4 Modellering van het componentgedrag

Zowel faal- als herstelgedrag van componenten zijn stochastisch van aard,
beide vormen de basis waarvan in principe het eveneens stochastische systeemgedrag
kan worden afgeleid. In het faalgedrag zijn de belastbaarheid en de belasting van een
component verdisconteerd. In beginsel kan het faalgedrag van een component worden
afgeleid uit belasting, geometrie en materiaaleigenschappen. Dit is het terrein van de
probabilistische sterkteleer, zie o.a. Spoormaker [1982].

Vooralsnog lijkt de weg van de bedrijfszekerheidsanalyse beter begaanbaar.
Daarbjj wordt het faalgedrag van een component gebaseerd op de empirisch bepaalde
standtijden tot falen van onder overeenkomstige omstandigheden functionerende
componenten, eventueel gecombineerd met expertmeningen. Op deze wijze
gemodelleerd zijn in het faalgedrag met alleen de normale en de abnormale
functionerende belastingen verwerkt, maar ook de verschillende omgevingsinvloeden,
de eventuele montagefouten, etc.

§4.4.1 Begrippen uit de bedrijfszekerheidstechniek

Het stochastische karakter van het componentgedrag kan worden
gemodelleerd door het gebruik van kansverdelingen voor zowel faal- als
herstelgedrag. De voor een dergelijke gedragsbeschrijving gehanteerde begrippen
worden omschreven in een groot aantal publicaties, in de Nederlandse taal o.a. door
Van der Mooren [1982]:
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Faalkans, F(t). De kans dat de standtijd van een onder bekende omstandigheden
gebruikte component of systeem ten hoogste een bepaalde tijdsduur t bereikt
(cumulative failure function).

Bedrijfszekerheid, R(t). De kans dat de standtijd van een onder bekende
omstandigheden gebruikte component of systeem de tijdsduur t overschrijdt. Ook weI
overlevingskans genoemd (reliability function).

Faalkansdichtheid, f(t). Een maat voor de kans op falen van een in gebruik te nemen
component of systeem gedurende de eerstvolgende tijdseenheid na het beschouwde
tijdstip t (failure density function).

Faalintensiteit, h(t), ook weI faaltempo. Een maat voor de kans op falen gedurende de
eerstvolgende tijdseenheid na het beschouwde tijdstip t van een in gebruik zijnde
component, onder de voorwaarde dat deze component gedurende de periode (O,t]
niet heeft gefaald (hazard rate function).

Resterende levensduur, J.'(t). De verwachting van de resterende standtijd van een op
tijdstip t functionerende component (mean residual life function).

Yoor herstelgedrag zijn deels analoge definities te geven, zie Van der Mooren
[1982]. De theoretische samenhang tussen de eerste vier begrippen is weergegeven in
tabel 4.1. ·Yoor de resterende levensduur geldt:

-
~ ( t) = R (\) •JR ( u) du

t:

Yooral de relatie van J.'(t) met h(t) resp. f(t) is complex. De relaties tussen de
begrippen zijn voor iedere kansverdeling geldig, maar dikwijls zijn de analytische
uitdrukkingen niet in gesloten vorm beschikbaar.

R(t) F(t) h(t) f(t)

R(t)
-1 dR dR

- l-R(t) R(t) cit cit

F(t) I-F(t)
1 dF dF- I-F(t) cit lit

h(t)
-J 'h(u)d(u) J 'h(u)d(u)

h(t).R(t)e • . l-e • -
F(t) l_~lf(U)dU ~lf(U)dU f(t)

R(t) -

Tabel 4.1: Functionele samenhang van R(t), F(t), h(t) en f(t).
(bran: Van der Mooren, 1982)

Yoor de beschrijving van het stochastische gedrag van repareerbare systemen
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zijn enkele aanvullende begrippen gedefinieerd. De belangrijkste daalVan is de
faalfrequentie:

Faalfrequentie, v(t). Het absolute aantal storingen gedurende de eerstvolgende
tijdseenheid na het beschouwde tijdstip t van een in gebruik zijnde repareerbaar
systeem (ROCOF, rate of occurence of failures).

De soms geringe verschillen tussen de begrippen voor component
respectievelijk syteemgedrag blijken in de praktijk een bran van veel I1lisverstanden.
Ascher en Feingold [1984] besteden aan dit onderwerp in een principiele discussie
veel aandacht. De badkuipcurve is een voorbeeld van de geschetste oneenduidigheid
in symbolisering. In een aantal publicaties wordt deze CUlVe opgevoerd voor de
beschrijving van componentgedrag, maar soms verschijnt dezelfde CUlVe als
modellering voor het gedrag van repareerbare systemen. Refererend aan het artikel
van Krohn [1969] becommentarieren Ascher en Feingold dit misverstand; niet alleen
de uitloop van de CUlVe is esentieel verschillend, ook de betekenis.

Stel dat het faalgedrag van een component weergegeven wordt door een
badkuipculVe; afgebeeld is dan het verloop van de faalintensiteit als functie van de
standtijd. In deze curve heeft de h(x) de volgende achtergrand: op t=O is een test
bestaande uit p identieke componenten opgestart. Ten tijde t=x zijn daalVan nog p(x)
componenten in bedrijf.

Voor grote waarden van p kan dan als natuurlijke schauer voor de
faalintensiteit gedefinieerd worden:

flex) = f(x) = _1_. [p(x) -p(x+ax) ] (4.1)
R(x) p(x) ax

De faalintensiteit is daarmee een relatieve grootheid; het feitelijk aantal
gebeurtenissen per tijdseenheid in vooral de laatste fase van de levensduur neemt
sterk af ondanks het feit dat de faalintensiteit toeneemt, mogelijk zelfs tot oneindig.

Zoals gesteld wordt dezelfde grootheid soms ook gehanteerd voor het
modelleren van het gedrag van repareerbare sytemen. Dan echter wordt het verloop
van het feitelijke aantal gebeurtenissen, v(t), gerepresenteerd, de faalfrequentie ofwel
de ROCOF. Als N(t) het aantal gebeurtenissen is, dan is analoog aan de
faalintensiteit de natuurlijke schauer voor de ROCOF gelijk aan:

ROCOF = v( t) = [N( t+~ t) -N( t) ]
~t

(4.2)

Eenrepareerbaar systeem heeft in principe een oneindige levensduur, maar de
ROCOF zal, in tegenstelling tot de faalintensiteit voor grate t beslist niet naar
oneindig gaan, maar stabiliseren op een zeker niveau, zie Drenick [1960].

Het principiele verschil in component- respectievelijk systeemgedrag heeft
eveneens invloed op de wijze waarap (faal)gegevens geanalyseerd en verewrkt moeten
worden.
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§4.4.2 Gebruikelijke kansverdelingen

Onder bepaalde voorwaarden kan voor de beschrijving van het stochastische
faal- en herstelgedrag van een component een discrete of een continue verdeling
gebruikt worden. Daar de stand- en hersteltijd in de meeste gevallen een continu
karakter hebben, zal het gebruik van de meest gangbare continue verdelingen kort
worden toegelicht. De algemene acceptatie ervan komt deels voort uit het feit dat het
beschreven gedrag overeenkomt met de gangbare ideeen over de werkzame
faalmechanismen en over de situatie welke geldt in de herstelpraktijk. Voor een
uitgebreide toelichting van de gebruikelijke discrete en continue verdelingen wordt
verwezen naar een veelheid aan beschikbare literatuur, bijvoorbeeld Barlow en
Proschan [1965], Kapur en Lamberson [1977], Green en Bourne [1977], O'Connor
[1981] en Lewis [1987].

Exponentiele verdeling.
De negatief exponentiele verdeling is veruit de meest gebruikte verdeling in
bedrijfzekerheidstoepassingen, dankzij de geschikte mathematische
eigenschappen. Essentieel is de geheugenloosheid voor de tijd dat een
component al functioneert, gekenmerkt door een constante faalintensiteit.
Hierdoor is de verdeling geschikt voor de beschrijving van faalgedrag
veroorzaakt door willekeurig in de tijd verspreide, volkomen toevallige
oorzaken.

Normale verdeling.
De verdeling voor de faalkans F(t) is niet in een mathematisch gesloten vorm
beschikbaar; de waarden zijn getabelleerd. De verdeling is gedefinieerd voor 
ao~t~ao. Dit kan bezwaarlijk zijn, vooral wanneer relatief korte standtijden
moeten worden gemodelleerd (correctie is mogelijk). Als een stochastische
variabele X gesommeerd kan worden uit een (groot) aantal, onderling
afhankelijke stochastisch verdeelde grootheden, dan kan volgens de centrale
limietstelling deze variabele X benaderd worden door de normale verdeling.
Een normale verdeling heeft een toenemende faalintensiteit en is daarmee
geschikt voor het modelleren van degradatieverschijnselen.

Lognormale verdeling
De verdeling wordt verkregen door de natuurlijke logaritme van een variabele
Y als normaal verdeeld te veronderstellen. Evenals voor de normale verdeling
is een gesloten mathematische uitdrukking voor de. faalkans of de
faalintensiteit niet beschikbaar, maar waarden kunnen eenvoudig worden
bepaald met de tabellen van de normale verdeling. De lognormale verdeling is,
op lineaire schaal uitgezet, een scheve verdeling. De verdeling wordt zeer
geschikt geacht voor de modellering van reparatietijd, zie Kline [1984]. Ook
wanneer een faalmechanisme veroorzaakt wordt door een degradatie met een
vast percentage per interval zal de standtijd in het algemeen te beschrijven zijn
door een lognormale verdeling.

Weibullverdeling.
Weibull kwarn in 1939 langs empirische weg tot de formulering van deze nu
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zeer veel gebruikte verdeling. In de literatuur wordt de verdeling als twee of
drie parameter-verdeling gepresenteerd, afbankelijk van het eventuele gebruik
van de minimale levensduur, y, als derde parameter. Gedurende de periode
(0,y] komt falen niet voor. De vormfactor B is een indicatie voor de vorm (en
deels de spreiding) van de verdeling, terwijl de karakteristieke standtijd 11 de
ligging bepaalt, als y =0 In 36,8 % van de gevallenwordt deze standtijd bereikt:
als t = 11, dan is R(11) =0,368, voor elke B> O. In de uiteenlopende publicaties
wordt de karakteristieke standtijd in relatie tot de minimale standtijd op
verschillende wijzen gedefinieerd.

In de literatuur wordt over een breed scala aan verdelingen voor de
beschrijving van faalgedrag gerapporteerd. Te noemen zijn de Extreme Waarde
verdelingen, geschikt voor de beschrijving van fenomenen met met een extreem
karakter, of de Birnbaum-Saunders verdeling, als model voor het voortschrijden van
vermoeiingsscheuren tot aan breuk.

De soms subtiele verschillen tussen de verschillende verdelingen suggereren
een grote nauwkeurigheid in de modellering. Deze nauwkeurigheid moet dan weI
worden ondersteund door een groot aantal waarnemingen of door een nauwkeurig
inzicht inhet fysische (faal)proces. Juist voor de beschrijving van het faalgedrag van
mechanische componenten is het aantal bruikbare gegevens meestal gering. De
hieruit voortkomende onbetrouwbaarheid in modellering van het faalgedrag is vaak
vele malen belangrijker dan de mogelijke verfijnitlg door keuze van de meest
geschikte verdeling. Hierdoor is, vooral op componentniveau, voor de modellering van
het faalgedrag de best passende Weibullverdeling in veel gevallen toereikend. Ook
indien meer dan een faalmechanisme werkzaam is op een component kan het gedrag
dikwijls nog beschreven worden door een combinatie van Weibullverdelingen.
Enigzins een uitzondering vormt de lognormale verdeling. Het karakteristieke verloop
hieIVan kan niet correct worden benaderd door een Weibullverdeling. Zoals al
vermeld kan de lognormale verdeling in een aantal gevallen een goed altematief
blijken.

§4.4.3 Toepassin~

De meerderheid van de uit de literatuur bekende combinatorische analytische
rekenmethoden, voor het rekenen aan samengestelde systemen, veronderstellen een
constante faalintensiteit. Deze veronderstelling voor het faalgedrag houdt in dat de
kans op falen van een component niet afhangt van het op een zeker moment
gerealiseerde aantal bedrijfsuren, maar dat falen wordt veroorzakt door toevallige
oorzaken, zoals overbelasting en dergelijke. In een aantal gevallen lijkt deze
veronderstelling aanvaardbaar, onder andere electronische componenten worden
dikwijls als voorbeeld genoemd. Technische veroudering, met als gevolg een
toenemende faalintensiteit, speelt pas na lange tijd een rol. De meeste electronische
apparaten bereiken deze leeftijd niet, gezien de veel snellere economische
veroudering in deze sector. Maar eventuele inloop- of montageverschijnselen zullen
zich vooral in de beginperiode openbaren, beide kunnen niet worden gemodelleerd
door een constante faalintensiteit. Voor systemen van werktuigbouwkundige aard sluit
een modellering met een constante faalintensiteit niet aan bij de praktijk.
Faalmechanismen als slijtage, corrosie, vermoeiing en dergelijke verlopen immers
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afbankelijk van de tijd en zijn direct na ingebruikname al actief. Het veroorzaakte
faalgedrag is niet toevallig.

Op componentniveau wordt voor het hanteren van een constante faalintensiteit
soms gewezen op het middenstuk van de zogenaamde badkuipcurve. In veel literatuur
wordt deze curve min of meer uitvoerig beschreven, zie onder andere 'Methoden voor
het bepalen en verwerken van kansen' [1987]. De eerste fase wordt gekarakteriseerd
door een afnemende faalintensiteit; de initiele, hoge faalintensiteit neemt af met
toenemende gebruiksduur. Vervolgens dient zich een periode aan waarin falen
optreedt door toevallige (meestal extreme) oorzaken als bedieningsfouten,
overbelasting etc. Daarna voIgt een laatste fase waarin verouderingsverschijnselen
overheersen. Deze periode wordt gekenmerkt door een toenemende faalintensiteit.

Gesteld wordt dat de periode met een constante faalintensiteit een belangrijk
deel van de levensduur beslaat. In Green en Bourne [1977] wordt aangevoerd dat de
componenten binnen een systeem zodanig ontworpen zijn en gebruikt worden dat zij
functioneren binnen deze periode. Dit zou dan worden gerealiseerd door
kwaliteitscontrole tijdens de productie, waardoor fabricage en/of montagefouten
worden geelimineerd. De laatste fase wordt naar hun zeggen niet bereikt daar de
meeste componenten voordien al preventief vervangen zullen zijn.

Hoewel de curve in veel publicaties genoemd is, moet ze worden beschouwd
als een sterk gerdealiseerd beeld van de werkelijkheid. Voor mechanische
componenten is het bestaan ervan sterk aan twijfel onderhevig, in elk geval is de
periode waarin de faalintensiteit constant is veel minder duidelijk dan vaak wordt
voorgesteld.

Voor beschikbaarheidsberekeningen is naast het faalgedrag ook het
herstelgedrag belangrijk. Analytische rekenmethoden veronderstellen soms eveneens
een constante 'herstelintensiteit. Een dergelijk veronderstelling wordt in het geheel
niet ondersteund door de praktijk. Herstelgedrag is naar zijn aard eveneens
stochastisch. Door onverwachte gebeurtenissen zoals afbreken, vastzitten of het niet
beschikbaar zijn van reservedelen kan de hersteltijd zer sterk toenemen. Een
onverwacht korte hersteltijd komt vrijwel niet voor, in de herstelduur is meestal een
ondergrens aan te geven.

Normalerwijze is op componentniveau de gemiddelde reparatieduur minstens
een orde kleiner dan de gemiddelde standtijd tussen twee storingen. Een zo exact
mogelijke kwantificering van de reparatieduur is dus in veel situaties minder
belangrijk dan de juiste modellering van het faalgedrag.

§4.4.4 Consequenties voor het onderhoudsmodel

Voor een juiste modellering van het effect van onderhoud op component- en
systeemgedrag kunnen gen verstrekkende beperkingen worden toegelaten in de
beschrijving van met name het faalgedrag van de componenten. Afnemende,
constante en/of een toenemende faalintensiteit moeten kunnen worden gemodelleerd.

Enigzins afhankelijk van de componentkeuze kunnen meerdere
faalmechanismen tegelijk werkzaam zijn op eenzelfde component. Dit kan resulteren
in een faalgedrag dat niet door een enkele (gangbare) verdeling kan worden
beschreven. Deze situatie moet gemodelleerd kunnen worden om reele aansluiting
aan de praktijk te behouden.
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§4.5 Overige invloedsfactoren

In bijna alle situaties zijn de verschillende onderhoudspolitieken, de
afhankelijkheden tussen de componenten en het stochastische karakter van faal- en
herstelgedrag van die componenten belangrijke factoren in de modellering van het
gedrag van repareerbare systemen. Nog vele andere, niet vermelde aspeeten blijken
invloed te hebben op het systemmgedrag en de onderhoudspraktijk. Ascher en
Feingold [1984] presenteren een Hjst van dergelijke faetoren, achttien in totaal. Zij
stellen daarbij dat voor de uiteenlopende situaties steeds verschillende aspeeten .van
doorslaggevende betekenis zijn. Een rangorde van importantie is dan ook niet aan te
geven. Het falen van en component hoeft niet altijd te leiden tot uitval van het
systeem. Er kan sprake zijn van redundantie, een zodanige schaJceling van
componenten dat een (deel)functie kan worden vervuld door twee of meer
componenten, waarbij elke component de vereiste prestaties kan leveren. Het
uitvallen van een component leidt dan niet tot het uitvallen van het systeem.
Misschien is reparatie mogelijk zonder dat het systeem faalt. Redundantie is een zeer
krachtige methode om de bedrijfszekerheid en de beschikbaarheid van een systeem te
belnvloeden. Bovendien is er een duidelijke invloed op de keuze van de te volgen
onderhoudspolitiek. Andere voorbeelden zijn de ernst van het falen en het feit dat
door gelijktijdige slijtage van componenten niet meer aan de eisen voldaan wordt
ondanks het feit dat geen van de componenten faalt.

Veel van dergelijke praktijkaspeeten zijn van belang voor de wijze van
verwerking van de faalgegevens tot faalverdelingen en voor de analyse van het
resultaat. Grove misrekeningen kunnen ontstaan wanneer menselijke fouten,
resulterend in overbelastingen falen van een component, niet als zodanig worden
onderkend, bijvoorbeeld doordat de weergave in de registratie gemaskerd is. Heslinga
[1988] beweert dat slechts de helft van de faaloorzaken in de constructie van de
component gezocht moet worden. Zolang niets aan de omstandigheden waaronder
een component functioneert wordt veranderd, moet gerekend worden met een
mogelijk opnieuw optreden van storingen door extreme faaloorzaken.

§4.5.1 Consequenties voor het onderhoudsmodel

Het sterk uiteenlopende karakter van de verschillende repareerbare systemen
maakt de formulering van een universeel onderhoudsmodel bijzonder complex, zo
niet onmogelijk. Vereenvoudigingen zijn daarom beslist noodzakelijk.

De op te zetten methodiek moet flexibel zijn, opdat voor de verschillende
toepassingen de noodzakelijke aanpassingen zo eenvoudig mogelijk kunnen worden
gerealiseerd.

§4.6 Financiele aspecten

In afwijking van wat in een bedrijfskundige omgeving dikwijls gebruikelijk is,
wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten en uitgaven (=vermindering van de
voorraad liquiditeiten). In de inleiding is vermeld dat onderhoudskosten slechts een
deel uitmaken van de totale levensduurkosten. Investeren of ontwerpen met als doel
minimale levensduurkosten is tot op heden een utopie gebleken. Een recent overzicht
van de verschillende theorieen en toepassingsvoorbeelden wordt gegeven door Gupta
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en Chow [1986].
Met name het aandeel van de onderhoudskosten kan slechts bij benadering

geschat worden. De belangrijkste factor is dat de (eigen) ervaring met een nieuw aan
te schaffen systeem minimaal is. Voor de te verwachten beschikbaarheid van een
nieuw systeem is hooguit een onnauwkeurige schatting mogelijk. Speciaal voor deze
problematiek zijn een aantal nauw verbonden analyse methoden ontwikkeld en
toegepast door Van der Mooren, Smith en Hankmann [1981, 1985]; deze zijn in het
voorgaande hoofdstuk al beschreven.

Voor een bestaand systeem is een minimalisatie van de totale
onderhoudskosten een werkbare doelstelling, mits in deze totaalkosten de
onderhoudsuitvoerings kosten (O.U.K) en de onderhoudsafbankelijke kosten (O.AK)
worden gesomrneerd. In een claasificatie van de onderhoudskosten onderkent Van
der Mooren [1987] theoretisch 24 kostensoorten voor 12 actiesoorten. In een meer
praktische benadering is het volgende kostenmodel opgemaakt, weergegeven in figuur
4.1.
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Kostenmodel (bron: Van der Mooren, 1987)

Conform paragraaf 4.3.1 wordt een opsplitsing gemaakt in de kosten voor de
uitvoering van correctief en preventief onderhoud, waarbij de onderlinge
afhankelijkheid wordt onderkend. Het preventieve onderhoud wordt onderverdeeld in
een verzorgend en een vernieuwend deel. De kosten voor inspecties en dergelijke
kunnen worden toegevoegd aan de O.U.K. De aard en het aantal van dergelijke
acties zijn meestal bekend en goed planbaar. Het vernieuwende preventieve
onderhoud is qua omvang en aard eveneens voor een deel bekend en planbaar,
hoewel soms pas op zeer korte terrnijn. Aan deze categorie kunnen (beperkte) O.A.K
worden toegekend. Van correctief onderhoud is het aantal acties en hun omvang in
hoge mate onbekend. Evenmin zijn de acties planbaar, zodat naast de voor alle
categorieen geldende O.U.K meestal ook O.A.K in rekening moeten worden
gebracht.

De diverse kostensoorten zijn atbankelijk. Zo kan soms een reparatie tijd
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worden teruggedrongen door inzet van meer mensen. Een toename in de O.U.K heeft
dan een verrnindering van de O.A.K tot gevolg. De impliciete veronderstelling dat
onderhoudskosten evenredig zijn met het totale onderhoudsaanbod kan in een aantal
gevallen onjuist zijn. SOlTIS kan een onverwacht grote noodzaak tot
onderhoudswerkzaamheden meer dan evenredig hogere kosten tot gevolg hebben,
bijvoorbeeld door een tekort aan personeel of door materiaalgebrek.

§4.6.1 Consequenties voor het onderhoudsgedrag

Een kostencalculatie is essentieel voor een onderhoudsmodel. Het verschaft de
mogelijkheid alle informatie onder een noemer te brengen, zodat vergelijking en
optimalisatie mogelijk is. Het geschetste kostenmodel met daarin zowel de O.U.K als
de O.AK dient te worden aangehouden, zodat een totaal kostenbeeld gevormd kan
worden. Een verdergaande verfijning kan zijn het omrekenen van de uitgaven van
onderhoud naar de constante waarde. Eventueel kan het wenselijk zijn rekening te
houden met premievoordelen of belastingaspecten.

Hoewel aan de kostencalculatie de nodige aandacht moet worden geschonken
is dit steeds een afgeleide van het systeemgedrag. Daarom dient de primaire
doelstelling van het onderhoudsmodel een zo correct mogelijke beschrijving van dit
systeemgedrag te zijn.

§4.7 Conclusies

Uit de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal eisen af te leiden waaraan het
onderhoudsmodel moet voldoen om realistische aansluiting bij de onderhoudspraktijk
mogelijk te maken. Naast het S.AO moeten de diverse andere onderhoudspolitieken
tegelijk en naast elkaar kuooen worden gemodelleerd waarbij zowel op systeem- als
op componentniveau combinatie van deze politieken mogelijk moet zijn. Dit stelt
hoge eisen aan de mate van detaillering van een dergelijk model en de beschrijving
van het faal- en herstelgedrag op componentniveau.

Een dergelijk detaillering heeft zowel voor- als nadelen. Als belangrijkste
voordeel kan genoemd worden dat het aannemelijk is dat het vernieuwingsmodel tot
een goede benadering van de reele situatie leidt. Een nadeel is de toename in het
aantal afhankelijkheden tussen de componenten, maar dit is eigen aan de te
beschrijven problematiek. Een belangrijk nadeel is verder de grote hoeveelheid
informatie nodig om het model van gegevens te voorzien.

Het met kunnen volstaan met de modellering van faal- en herstel gedrag met
een constante intensiteit heeft verstrekkende gevolgen. Hierdoor alleen al zijn veel
analytische rekenmethoden vrijwel ontoepasbaar. Bovendien is de meerderheid van
de beschikbare informatiebronnen (bijvoorbeeld databanken) voor het faal- en
herstelgedrag van componenten slechts zeer beperkt bruikbaar. De gepresenteerde
informatie bestaat vrijwel altijd uit een schatting van de gemiddelde faalfrequentie,
nadrukkelijk ontoereikend voor gebruik in een onderhoudsmodel.

De zeer sterk uiteenlopende omstandigheden in de onderhoudspraktijk maken
de opzet van een universeel toepasbaar onderhoudsmodel hoogstwaarschijnlijk
onmogelijk.
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