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Master en Source faciliteren luchlvaartketen
CMMS smeerolie in kntische mdustrieprocessen
twald Lohmann
ZAVENTEM Er gaat veel geld om in de luchtvaartketen, maaf
gcen cent te veel Of bet nu gaat om de productie van ki itische
vliegtuigonderdelen en -subsystemen or om bet beheer van een
complète luchthaven, bet draait met wisselende acccnten om
betrouvvbaarheid en efficientie. Modem computeiondersteund
onderhoudsmanagement is essentiele smeerolie in kntische m-
dustneprocessen. Vraag & Aanbod nam met de toonaangevende
Franse softwareproducent Carl (onder meer Lyon en Brussel) een
kijkje achter de schermen van mondiaal aerospace-toeleveran-
cier ASCQ Industries in Zaventem en bij Franknjks snelstgroeien-
de luchthaven Bordeaux-Mérignac
Mel geheim van een runctioncel tenante programmas succcsvol voor high speed titaniumverspaning
CMMS zit in subheme commun!- /ijn dooi zc af te stemmen op de ton behocve van onder meer Airbus
catic met een snelle omvangnjke behoefte van techntci, en met te A 380 en nteuwe neg bmnen te ha
en stabiele database Maar /onder /icn aïs net exclusieve domein van Icn orders Vier bewcrkingscentra
diepe kenms van de sector wordt IT'ers makcn dcel iut van het FMS-systeem
bet mets Met die kenms kounen (flexible machmings>stem), de vijfde
verbluffende resultaten naar vo- Grootverspaner opereert stand alone Om een indruk
icn producent van vliegtuigon- ASCQ Industries is gespecialiseerd tegeven een behoorlijke auto kan ei
derdeien en subsystemen ASCQ in in essentiele vliegtuigonderdelen gemakkelijk in worden geparkeerd,
7a\entem grootverspaner gmg in /oak slat tracks (vleugelklcprails), bet opgenomcn spindelvermogen
febiuan 2014 onbe/oigd live met componenten en samenstellin- hgt in de orde van 100 kW Jaarlijks
Carl Source 4 factory, met dc zc- gen voor landingsgestellen en . . ,, ,, .
i u j i i u i i u i i u r-T investeert ASCQ germddeld twmtiekerheid elat het onmiddelmk (>ing motorophanging D e systcmen , U T, u » i 4 j u i i i milioen euro in machines Tussenweiken en besparen Aan de andere die het draagvermoeen optimali- , ' , ,
, i i i i a: i j A de mtersten van hvpermodernekant v an de luchtvaartketen treffen seren komen eveneens uit de As- ,,..,,, t , '* ,

l i u A i n r u i i i j i i u CNC-centra e n d e on\erv\oestbawc luchthaven Aeioport de Bor- to-fabneken, net aïs de kntische i i i t j, , , i-, i i i i i i i r e klassiek-eroene mastodontendeauvMengnac De snelstgioeien- modules van het andmgsgestel , , . ° i A. u, „ i i i i i r - i i i die het nooit opgeven, heert hetde Franse luchthaven -nationaal de ntanuini, aluminium en staal /lin , , c , , , ° , • ., .
c , u e ,- i m , j u i l i v bedriif honderd veelal klant- enviifdc in grootte - heeft Carl Master de belangrijkste matenalen Knti- ,c ' , e i u

,J i , i r ™™—™i——, . i j j i i /eus productspecineke bevvei-(Facilirs') al ujftien jaar in georuik serie vliegtuigonderdelen worden , u ii
i f\/i\io ! * i i » i i i kinesmachines m e t t ô t 5 0 0 a l d a naïs CMMS voor reglementaii, pre- vervaardigd uit smeedstukken f , , u ni

c r j u j n'ct speciale eereedschappen Llkventief en correctief ondeihoud ., , , u i i i i A jl,, ,. , i De vliegtuigindustrie is een hooe individueel emdproduct wordt opHet sv steem \eivult een sleutelpo- j j u e . ii, . , , v \erspanende industrie met ver- aile specincaties tôt op de micronsitie i n aile tedimsche domemen ' , i ij , u i i spamngbvolumes van zeventig pro gecontroleerd
van de luchthaven, van automati , !-, i j i i iu j «-cnt en meer Dit is noodzakehik
serie deurcn tôt en met scanners. , , c . r~~.~.\ A K A

c , u j u i om de matenaalspccincatics van Complex ondernoudmrormatica, veilieheid. bewaking i i j j i i i i i uu u i XM i i «et emdproduct te waarborcen Het macliincpaik in combmatieen bebakemng Aile limeil komen ,, , , , . „ , . , , „ , , . ,• i Maandehiks gaat ci alleen al aan met de veischillende productielo-primair samen in de centrale eon- .. ! , , , .. , , * . ,f , . , , j i .. -, t i tanium honderd ton door Vanuit caties - ASCQ produceert ook introlepost, die meldingen direct met n , ... . . „ , , „v , , ,v * vestigingen in Belgic, Duitsland, Duitsland en Canada - maakt het
de juiste priontering vertaalt in een USA en Canada bedient het faim- onderhoudsmanagement complex
werkorder Dal /ijn er meer dan Uebednjf vvereldwijd vnjvvel aile Dc tcchmci moesten bel voorheen
1300 per maand, waarvan een der- vliegtuigfabiikanten docu met een 'achteraflioekje in
de opgaat aan vaste inspectics en De hai in Zaventem die ooit onder- het rRP-systccm' Dit bet knclde
onderhoud op basis van honderd Jak bood aan de rocmruthte Agus- in dc overgang van correctief naar
mamtcnanceprogrammas ta-helikopters, bicdt sinds apn! 2014 preventier en picdictief onder-
Ilerkenbare rode hjn in beide CM- bet imposante verspaningspanorama houd en de maintenance bijdra
MS generales en dc toepassingen \an\ijfVlakinovijfassige Î2 bevver- ge aan kwaliteitsverbetenng Het
is de grondgedachte dal main- kingscentra, speciaal ontwikkeld F'RP svsreem leveit onvoldoende
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detail-mformatie is met bedacht
om techmci efficient te faciliteren
en houdt bet geen rekenmg met
bet grillige en mobiele leven van de
servicemonteur. Reden voor ASCQ
om Carl Source in te zetten Ben
relatief gemakkehjke beshssing.
collega's grootverspaners in de ae-
rospace hadden het al, en zelfs aïs
de bespanng maar een procent op
het onderhoudsbudget zou zijn
is dc mvestering bmnen twee jaar
ruim terugvcrdiend Asco is echter
overtuigd van veel grotere bespa-
nngen - minimaal twee procent

in combmatie met verbeterd
kwahteitsbeheer

Open source
fcen van de Asco-eisen was dal de
opdiachtgever «lf functionele aan-
passmgen kan doen, zonder tussen-
komst van de softwareleverancier
Carl Source voldoet hieraan, door
dc praktijkgenchte opbouw van de
database, toepassmg van het mtu-
itieve HTML-5 platform en door
de in beton gegoten keu?e voor
open-source software licentievnj
Daarmee is het CMMS klaar om
marktnjpc tools in tc bouwen gc-
schikt voor al dan met mobiele de
vn.es zoals tablets en smartphones
Piaktisch, want deze /i jn voor een
paar tientjes 'ruggedi7ed te niaken
7ijn voor /orgeloos functioneren
in /ware industriel omgevmgen
De beheerder, in dit geval Asco
Industries, bepaalt a la minute op
groeps- en individu-niveau de be
voegdheden, kiest even gemakke-
h)k de synchronisatielimieten en

sprcckt net zo gemakkclijk 's nachts
met Canada aïs overdag met Belgie
Vanaf bcgin fcbruan 2014 live in Za-
ventem dc machmeoperator maakt
een \\erko rd «.r aan, in no time ver-
schijnt dc technicus om de QR-ma-
chmecode te scannen waarmce hi)

aile info bmnenhaalt en terugkop
pdt ln zijn cigen taal, Frans, Neder-
lands, Fngels of Duits en intuitief
communicerend volgens de lokale
culttiur Die onderscheidt immers
ook de Duitse technicus van de Bel-
gische of Nederlandse onderhoud-
specialist, al is de objectieve presta-
tie uiteindehjk hetzelfde.

Stuurman naast SAP
Terugvan verspaning naarde lucht-
haven van Bordeaux Daar wordt
gedraaid op het klassieke CMMS
Master uit de Carl stal Destijds m-
gevoerd om in de complexe lucht-
havenoiganisatie structurée! te vol-
doen aan certificatie-voorschrirten
Bordeaux gaat langzamerhand de
overstap naar nicuwe meer mtuïtie-
ve Source voorbereiden Dit opent
de weg om mobiele communica-
tiekanalen in te zetten, voor /over
de luchthaven dat zelf al met heeft
weten te integreren Bovendien
belooft de softwareontwikkelaar
het de monteur met mgebotiwde
spraakherkenmng nog gemakke-
hjker te maken Ten gunste van de
mamtenance-organisatie, want dit
voert de kwaliteit van de terugge-
koppelde rapportages op en maakt
ze geschikt aïs input vooi continue
verbeterprocessen

Maar voor het zover is bhjft Bor-
deaux alles uit het uiterst stabiele
Master halen vvat er in 7it Net aïs
Asco gebruikt ook Bordeaux SAP
aïs FRP-systeem De funUionahteit
heeft een nieuwe dimensie gckie-
gen door de ntvenschikkmg van
Carl Master en SAP Laatstgenoem-
de platform heeft de regie over
financien en verwante terremen,
Master is dc haas over techmek en
onderhoud De complexe interface
is een huzarenstukje, waaraan een
half jaar is gewerkt De interface is
twee jaar in gebruik De enige fout-

farl Çnftwarp
Net van oorsprong Franse Carl
Software bedient Nederland,
Seigle en Luxemburg vanuit Carl
Snftwarp Benelux in Brussel ln
CMMS-systemen is Mel bednjf
toonaangevend in onder meer
mdustiie waaronder aerospace,
defensie en luchthavens Het
bedrijf maakt een sterke groei
door en veroverde in 2013 de
prestigieuze Belgische Be-
mas-innovatieaward voor de
onderhoudssector

nieldmgen zi)n gegenereerd via een
testprotocol de praktijk heeft geen
enkcle stormg opgcleverd
De interface sluist nieuwe aan-
koopaam ragen via Carl door naar
SAP, die devc transformeert in cei!
feitelijke bestellmg Nieuw in het
Carl deel is de beickenmg van fei-
tehjke benodigdheden, voorafgaand
aan de feitehjke \\erkoider Dit ver-
hoogt de efficientie door reductie
van ontbrekende onderdelen of
competenties, met namc bi) mm-
der fréquente mcidenten

Efficientie
Voor de statistieken Bordeaux ge-
bruikt het maintenanceprogram-
ma in een slanke, diepe structuur
met tachtig gebruikers, twmtig
parallelkessies en 7estien profielen
Dit volstaat om maandehjks i 150
vverkoideis te managen, verdceld
over mini i 500 locales Ongeveer
de helft van de luchthavenlocaties
is in gebruik bi) honderd gebruikers
buiteii het vhegveld zelf De assets
7ijn onderverdeeld in veertig cate
goneen, waaronder essentiel sys-
teincn aïs bcbakenmg, beveihging
en bewaking, ICT voorzieningen
en energievoor/iemng Het geheel
is bmnen Carl Master onderge-
bracht in twee boomstructuren de
primaire asset-structuui met ruim
z ooo geregistreerde umts en 5 400
maintenance-items naast de secun-
daire, geograhsche boom met i 800
lotaties De maintenance-struc
tuur is belangnjk voor de concur
rentiepositie van de luchthaven
Naast de conventionné terminais
is sinds 2012 de budgetteimmal Bll
li in gebruik De luchthaven is een
sterke verbindingsscliakel tôt het
groeiende industriel commerciele
en toenstischc achtcrland Acqui
tame ln de industrie 7ijn defen
MC, lasertechnologie en aerospace
spitssectoren
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Zeer nauwkeurig GPS-systeem dat in kritische zones veilig en effectief on-
derhoud faciliteert. Bordeaux hanteert dit voor onderhoud en inspectée aan
bebakenings- en vluchtgeleidingssystemen en koppelt assets, onderhoud-
sitems en locaties via de centrale meldkamer door naar Carl Master. Hierop
volgt direct een werkorder. (loto
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Bagagcsystem Telebag is in 2014 uitgebreid met een tomografische scanner - neg net Imksboven op de foto te
zien - die op signaal van de primaire sean automatiser! in 30 de kofferinhoud mmutieus analyseert op onder meer
explosieven Een veilige koffer vervolgt zijn weg, een mogehjk onveilige zet vervolgscenario's in werking.
Via het CMMS-systeem wordt een defecte tray/lorry automatisch uit circulatie teruggeroepen voor onderhoud
zodat het bagagesysteem in lijn blijft met de accuratesse van de luchthaven. (foto AOBM Bloquez)

Een van de productiehallen. Een honderdtal bewerkingsmachines van klassiek tôt hypermodern faciliteren Asco's
positie aïs wereldwijde toeleverancier. Met een jaarbudget van zes miljoen euro verwerkt de maintenance-orga-
nisatie wekehjks 150 werkorders. Het CMMS gaat ASCQ op jaarbasis minimaal een dikketon besparen, in een jaar
terugverdiend. (foto ASCQ ind


