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Zet technici uit de procesindustrie bij elkoar en het gaot 

al gouw over pompen, compressoren en de motoren. 

Storingen zijn een bron van kleurike, moar reèle stories. 
Maar voorai uitdogingen in productiebeheersing, 
kostenreductie en duurzaamheid houden procestechnici, 
onderhoudsfunctionarissen en leveranciers dagelijks bezig. 
Aondrijvingsspecialist Leroy-Somer mixt deze Idantervaringen 

tot innovatie en procesbeheersing. Een van de resultaten is 
dat het bedrijf Idantspecifieke energiebesparing op de plank 
heeft liggen. Mede te danken aan het industrièle Cmms-
onderhoudssysteem Carl Source, dat dankzij open korokter 
en industriêle focus evengoed presteert in de handling van 

gossen en vloeistoffen. 

Pfflinf**M Grole 
Padeinver, dit d•ite-

4e$ eiume gmerrew 

ieerw«. 

36 Flutds ProcessIng 
Nr. - Nzvernoe( 21:) ,  

en voorol voor reiniging. De oespering 
evioent. er worat 9003 rn water per jacr 
bespaard. net  inetkiénte gasverbruik 
ren behoeve van worm water z gestopt_ 
De koetwormte worat voortoor nuttig 
gebrukt en riet vla een toetwen aon 
de open kicht afgegeven. Oor de om-
geving s er bij rnee. want men zag in 
Vke de permanente dampoluirr veela' 
ats syrnbool von versplling en mitieube-
lcstirg. 
Samengevat komt ce energiebesporing 
neer oo een cikee 30 mocent. bij een 
terugverdienlied van anderhalfjacr. Per 
tor kaos is voortaan 560 cW energie 
gemoeict, tegenover 820 kW in de oude 
situalie. 
Hart von het systeem s een 390 kW motor 
mel vonabele aandrilving OD een enrel-
schrore Viler-campresscr. Aandriving en 
de gepatenteerce Cryneo-motor ain ge-
proouceerd dock Leroy-Somerm Manste. 
Het goat om een synchrone permonen t-
mogneelmotor. die eer erergie-efficién-
fee tor bjno 98 procent noolt. 

Inlegrate producfle 
Medio seprernber 2014 zetre :_eroy-
Somer. onclercleel van Emerson. de 
deLeen open van vier locaties rordom 
Angouléme: het oresentatie- en op1ei-
degscentrum in Champriers. de elek-
tromolcrentobrieken in Gona-Pontouvre 
en monsie voce respectievelik motoren 
lo1 1.55 kW er middetzware lot mare 
motoren vonat 15 kW c.q. asnoogte ;32 
mm en tersotte de assemologetabriek 
o Rooion. In de loalste worcen elek-

Ironica en aondrivingen geibtegreerd 
tot vettonclerci cornotele sets per dog. 
zaas voornoemde Dyneo-motor met 
oonctriving. De motoren worden rgezet 
in Liteensoperde inclustrieêrt. wooronder 
f000proceserg van zuivelindustrie tot 
bohearijen. formocie of petrocnernie. 
zardwinning er atvolwaterverwelting. 
Het merk een van de ektende krach-
ter achter Maeistofoomoen. 
De fobrkant organiseerde het ciecte 
kijkje in de keuken in samenweekirg met 
Ccrl Software Io.m. Lyor 	Erussel). 
ontvaldcetoor von ondernoudsbeheer-
systernen. De aandijvingsfoorkant zet 
het industriegenchte pokket Cal Source 
met grceiende inteneteit in om zowel 

Op vakontie in Franktijk heeft u ongetwit 
fekt camembert. coulorrrniers, Rustioue 
en Coeur de Lion in de supermare zien 
Iggen. Zuivelgigant t.o Cornpogrie des 
Fromages & des Richernonti ICF&Rj 
mintalIeenot honclerd 
mijoen camemberh. De grcep verwerki 
ruim 8 nuipen nectoiter mek per joar 
tot zo'n 125.000 ton kaas. ftegn 2014 is 
een rnifioenertimestering in een nieuwe 
fabriek te Yre (Normanciê) afgerond 
om lucht te geven aan een pargroei 
von 7.5 procent en om de kosten, voorci 
energiekosten. le rectuceren. Vire maart 
behalve Cornembert diverse voeding-
singrecfiénten op koosba;s, wocronder 
pizzakaos en de Fronse 'Emmentor. 

Warratepomp 
Aorzierqce energiebespaing ge-
rearseerd door verrangirg van vier 
enkerschroets koeomoressoren door 
een wormlepornoinslatate. Wanneer 
1000 kW varel de verdarreperzee s op-
genceren in de oroductie van gekoeld 
wener, komt aernalve 1300 kW therrnische 
enere vrij aon cte condensorkorr. DZI is 
genoeg om het berocigoe warrnwotet 
zo' n 200 rn 3 per dag, var 15°C op sirc 
te brengen. De koasboer heeft don nog 
mack 100 kW elektrische energie nodig 
om de stop te zetter van 5rC lot oe 
oenodigde 62°C. Het warme water is via 
een 150 mLcuttertank dtl oeschikbacr. 
tiet cient deels voor procesdceeincen 
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Het seteem is ae afgeopen 

jcren geeidelc !ngevoerc 'n de vier ge-
roende prodbcneocaties en viwe atie 

overige vestgingen. 

Lecy-Sorner evert zowel 	motorer 

ats compbeet gentegreede units. 11,171- 

key vocr hun procesfuncie: pompirstat-

laties, centrifuges. compressoren en ook, 

eer bekend specials—e von Leroy-So-

mer erergieaggregcten en lurbines. 
Opmerkeijk de integrale peductie. 

Ontwero, plaatoewerking vonaf col tot 

de stator- ert rotelamelen. wkketing tot 

en met montage en coatirg vinden in 

egen huis picsats. Cok de aurrinium-

gielstukken oroduceert Leroy-Somer ir 

egen huis. In een goedaees gecutomo-

liseerd proces bouwr men dogetijks rcra 
duizend kleiree mcicren en teger ce 

driehcrded n.voarcere exemparen. Op 

onderaeOn e tcndweik e ear nytede 

mens-mochineproductie nodg. Dit is 

voorbeeid het geval b de montage van 

compexe vikosIingen. gebrek can 

eer vakopleding 'Bekirenotorenbouw' 

voorziel becitif ook dacrin zelf. vol-
gens gceafrarse ambochrstradities. 

Moahvedc ob tkandeord 
Het beert noudt vost oar oe dieoe 

Productieintegtre om concesseocs, 

geoptimaIiseenie moloren to ontwikke-

ten en te ptecuceren. scherp afgestemo 

op product-marktcornb'naties er klant-
gericht moalwerk. Per type wordt een 

ontwerp vencald in scecifieke geomehie 

von rotor en ra'or. asboom en de elek-

tronische en mechanSche acndriv'ngs-

componenten. Omdat een motor de 

productie bij ce idan• letterrjk en iguLeijk 

dmakende noudt, is oe combrolie van 

mcalwerk, vocrroad c.a. teveingssne-
heid éer uldoging oc zicr. 

Her bectre heefr moatwerk tnr: of meer 

tot stardaard verheven. Tweederde 

vor oe productie is klont- of rnarktge-

ticnt. Voarbeeider zijn de agro- en de 

voedingsniddetensector wacr syste-

mer ogresseve ornstardigneden en 

intenseve reinging moeten ver&agen, 
exotosievrie motoen of ciivocrbeed 

tyandbestendige vocui;•-po -^ren de 

in gevci van calarniteiten een verkeers-

tunnet rookwij houoen. De ittont wi riet 

'cingeveer' de goede motor moweer 

exemplocr aat exact beanlwcorrit oon 

de specificolies.Dat uft zich in eer ge-

rnddeide oparocht van drie motoren. 
Het voorracobereer is gecaseero co 

de oroductiettexicillet en serviceevel-
ofsorcker —et klanter. Hevoor zijn ver-

scniterde niveavs mogeijk. n het ene 

gevci vertoalc in dcolocence just- 

ir>limelevefrg vdgerts het ritme van de 

bant, n het ancere geval bilvocrbeeld 

een 24- of 72-uutsevening. Her is zelfs 
mogeljk compleet ofteveringsgerede 

vocractO oan te houden van Oantsoeci-

feke motoren of assembies. Zo vertaadt 

een vitle zone in her mogazijn de nouwe 

sornenwerking mel Atlas Copco. 

Op het gebect van 'semi-rmatwere, 

aat wit zeggen een ronge motoren op 

verrnogen. Dellutfrg en loepassingsge-
Dieden, roudr Leroy-Somer eveneens 

een vocrraad aon. Net  crleen breea en 

diep genceg om de klont sne te repen 

rnao• ook om in dringerde gevaller 

toch de optimale keuze le benaoeren. 

D:t brergt bivoorceeld ae energe-

efficiénte Dyneo-mclorer gemakketeker 

oinnen bereik. De klant cie haost heeft, 
con niel wacnten op oe oroductie van 

een zurige —orar en kiest de eente de 

ceste vevangende motor. Tenzij met 

rerzelfde gemok en op dezelde csag 

de vervangencle rnolor ook acreierijos 

energewinst realseert, zcals re jrak-

tijkvoorbeed van cFe ilusireel. Noast 

crease, snelhed en procuctiviteit is 
energeecuctie irnmers een beksneke 

derveer in de moderne inaustrie. ervoart 

..eroy.Somer. Genoe-nde Dyneo-techno-

iogie. vif joar geleden gentrocuceerd, 

rearseel enegeeoucte tot 50 procent 
flulds 
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Eindassemblage van een Dyneo-motor in Rahion. Deze gepatenteerde motor 
heeft een elektrisch rendement van 97 à 98 procent. Een verhetering van 50 
procent ten opzichte van conventionele motoren en circa 7 procent in ver-
gelijking tot moderne inductiemotoren. Met de Dyneo als drijvende kracht 
achter de warmtepomp realiseert camemhert-producent CF&R in Vire ruim 
30 procent energiebesparing. De bouw is bovendien compacter. In de praktijk 
heeft het rendement ook een positieve uitwerking op de lagers, dankzij de 
verminderde thermische belasting. 

ten opzichte van conventionele elektro-
motoren. 

Onderhoud 

De productieplants van Leroy, behalve 
de bezochte vier nog negen andere in 
Frankrijk, vormen zelfstandige, operatio-
nele eenheden. In een geleidelijk proces 
is tussen 2007 en 2010 het onderhouds-
beheersysteem Carl Source voorbereid 
en geïmplementeerd voor:dagelijks in-
tensief gebruik door driehonderd mensen 
in acht vestigingen. Twee vestigingen 
volgen op afzienbare termijn. De boom-
structuur is opgebouwd uit 2500 produc-
tiegebonden units en 350 algemene, 
infrastructurele items. Daarnaast zijn 
zevenduizend reserveonderdelen onder 
de scoop van het Cmms gebracht. De 
implementatieduur vloeit voort uit keuzes 
van de opdrachtgever: Leroy-Somer 
heeft het projectteam binnen de da-
gelijkse, operationele werkzaamheden 
geplaatst. Twee testomgevingen beten 
het spits af: de aluminiumgieterij en één 
productie-eenheid waar een lokaal 
Cmms is vervangen door Source. In ver-
gelijkbare industrieen is Carl Source ook 
wel live gegaan na enkele maanden 
meer intensieve voorbereiding. 
Preventief en correctief onderhoud zijn 
géintegreerd en komen in beeld via 5700 
werkorders per jaar met terugkoppe- 
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van negenhonderd preventieve onder-
houdsschema's over 750 deelgebieden. 
Aangetekend zij dat delen van het main-
tenancewerk zijn uitbesteed, zoals revisie 
van (stans)gereedschappen en het on-
derhoud van bewerkingsmachines. 
De bedoeling is ook de machinevari-
abelen binnen het Cmms te brengen, 
als onderdeel van kwaliteitsbeheer en 
controle. Vanzelfsprekend is voorzien in 
een uitgebreid in-line kwaliteitsbeheer. 
Zo wordt wikkeling na montage altijd 
gecontroleerd, voordat vervolgstappen 
zoals impregnatie- en assemblagecorrec-
tie kostbaar zo niet onmogelijk maken. 
Opname van machinelogs in het systeem 
haalt controle op productiedetails verder 
naar voren. 
Carl Source verbindt het bestaande 
productiebeheer met condition based, 
preventief en correctief onderhoud. An-
derzijds is een interface gerealiseerd met 
inkoopbeheer (Lisa). 

Missie en verwachting 

De centrale missie die Leroy-Somer zijn 
maintenancetechnici stelt, spreekt voor 
zich: gegarandeerde beschikbaarheid 
van bewerkingsmachines en speciaal-
machines. In Cmms-doelstellingen gaat 
het dan om de juiste productiemiddelen 
op de juiste plaats, binnen de kaders van 
kwantiteit, kwaliteit, veiligheid en natuur-
lijk kostenniveau en leveringstermijnen. Dit 
vereist vastlegging van technische kennis 
alsmede registratie en analyse van on-
derhoudsaanvragen c.q. werkopdrach-
ten. In gewoon Nederlands, opgetekend 
uit de mond van de bedrijfsleiding: "We 
beheersen onze productiemiddelen nu 
beter en het brengt ons dichter bij de 
klant. Al is het alleen maar omdat dat 
reserve-onderdeel tegenwoordig écht 
binnen drie dagen bq de klant ligt. Of 
sneller, als we dit hebben afgesproken." 
Bij gelijktijdige terugdringing van voor-
raadkosten, wel te verstaan. 
Na vier jaar ervaring concludeert het 
bedrijf kostenvoordelen, versterkt inzicht 
en verbeterde betrouwbaarheid van het 
productieapparaat, ondermeer dankzij 
aanpassingen die via het Cmms in beeld 
zijn gekomen. "Wanneer komt Carl Sour-
ce in het Hongaars", verwoordt Leroy-
Somer met een knipoog de concernwens 
tot verdere invoering. Immers, ook daar 
willen ze wel zo'n grafiek laten zien met 
comfortabel oplopende onderhouds-
intervallen en omgekeerd evenredige 
hersteltijden. 

Interfaces 

Carl Software is, om aan te sluiten op 
de Hongaarse wens, reeds beschikbaar 
in vele talen. Uiteraard Frans, Duits en 
Engels, naast het Nederlands. Het Franse 
bedrijf, dat Nederland en Belgié bedient 
vanuit de Brusselse vestiging, behoort 
tot de toonaangevende producenten 
van onderhoudssoftware. De systemen 
zijn met name gespecialiseerd in infra-
structuur, industrie, gezondheidszorg en 
transport. 
Het succes van het systeem is inhoudelijk 
gebaseerd op toepassing van een mo-
dern, efficiént opensource-platform. Ge-
bruikers kunnen dit bijvoorbeeld mobiel, 
binnen netwerken of via de cloud bena-
deren en even gemakkelijk als eindeloos 
aanpassen aan hun behoeften. In de 
praktijk blijkt een eenmaal geïmplemen-
teerd systeem functioneel uit te groeien, 
vaak zelfs buiten de oorspronkelijke main-
tenance-doelen. Dit is te danken aan 
het intuïtieve karakter. 'Gemaakt voor 
mensen, niet voor techneuten', zoals een 
industriéle gebruiker in Belgié het succes 
én de foutloze introductie verklaarde. 
Carl zelf benadrukt dat de kracht daar-
naast ligt in de veelzijdige interfaces die 
systeemintegratie met ieder mogelijk an-
der platform reakeert. Daarnaast is het 
systeem schaalbaar van zeer bescheiden 
omvang tot grootindustriele proporties. 
Toeleveranciers hebben het ook ontdekt: 
zij haken, bijvoorbeeld met een thderhke 
licentie, aan bij hun opdrachtgevers om 
hun prestaties en informatie op maat uit 
te wisselen. 

Sensorloos 

Tot slot de stap van motor naar pro-
cesindustrie: Leroy-Somer gebruikt Carl 
Source ter optimalisatie van de eigen 
productie. De motoren produceert men 
tegenwoordig sensorloos, omdat analy-
se van het elektronische gedrag perfect 
inzicht geeft in het gedrag van motor of 
systeem. Afnemers krijgen mede aan de 
hand daarvan onderhoudsadviezen. 
Uiteraard kunnen gebruikers van moto-
ren, compressoren, pompen en overige 
procescomponenten hun eigen infor-
matie verzamelen. Tal van sensoren en 
procesvariabelen kunnen via een Cmms 
als Carl Source kwahteit- en onderhouds-
informatie analyseren. Enkele gebruikers 
'van een dergelijk Cmms hebben de 
stap al gezet om hun leverancier met 
harde procesanalyses om de oren te 
slaan. • 
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