SMEERTECHNISCH
ONDERHOUD

Er wordt op dit moment steeds meer
geïnvesteerd in predictief onderhoud.
Of het nu gaat om lagerconditiemetingen,
Ultrasone- of infrarood technieken,
we kennen het allemaal.
Daarnaast proberen we steeds meer tijd vrij te maken
voor Reliability (Root Cause) studies om mogelijke
gebreken in de toekomst uit te sluiten... Dit alles
gebaseerd op één ding, lagere kosten per geproduceerde
ton/product en besparingen op het maintenance budget.

Verkeerde perceptie
Bovenstaande Reliability onderzoeken zijn natuurlijk
gebaseerd op onderhoudshistorie van het betreffende
rotating equipment. Maar hebben we deze informatie

• Zo’n 35% van ons equipement haalt niet de

technische levensduur door onjuist smeertechnisch
onderhoud;

• Onderzoek heeft aangetoond dat onjuist

smeertechnisch onderhoud 25% van de overmatige
trillingen veroorzaakt;

• In 20% van de gevallen worden smeeroliën en vetten
verkeerd ingezet of gebruikt;

• Slechts 1 op de 10 oliebaden staan op het juiste olie
niveau;

• We hechten nauwelijks waarde aan lekkages, water

insijpeling of het gebruik van juiste beluchtingen op
onze oliebaden.

En dan nog maar te zwijgen over oorzaken direct
gerelateerd aan beleid en visie binnen de organisatie,
direct gekoppeld aan dit 1e-lijns preventief
smeertechnisch onderhoud.

eigenlijk wel goed op ons netvlies en is deze informatie
in de juiste vorm beschikbaar?
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Kwaliteit

Conclusie

Bij kwaliteit gaat het naast de keuze van de juiste olie

Dankzij goed smeertechnisch onderhoud kan 50%

voor de juiste toepassing in het bijzonder om de

van het mechanisch falen voorkomen worden.

viscositeit, de veroudering van de olie en het neerslaan

De maintenance kosten dalen gemiddeld met 9% terwijl

van de additieven in de olie. Het gaat hierbij vooral om

de inkoop van smeermiddelen binnen twee jaar met een

de levensduur van de olie, waarbij veroudering van de

factor twee kan worden verminderd.

smeerolie vooral het gevolg is van stress door
temperatuur, wrijvingskrachten, chemische katalyse-

Blijft het smeertechnisch onderhoud een nachtmerrie

reacties en het opnemen van lucht en vocht. Zo halveert

of wordt het smeertechnisch onderhoud “prioriteit nul”

de levensduur van een oliebad bij de aanwezigheid van

binnen de organisatie en gaan we geld verdienen met

0,05% water of verouderd de olie met een factor 5 sneller

deze specifieke tak van onderhoud?

indien de temperatuur van het oliebad stijgt!
Dit leidt tot oxidatie-, polymerisatiereacties, kraak- en

Wordt het preventief smeertechnisch onderhoud de

hydrolysereacties en verdamping van vluchtige com-

motor binnen de gegevensstroom richting uw RCA

ponenten en dus tot verlies van de karakteristieke olie

studies en levert het de verwachte elementaire

eigenschappen.

besparingen?

Olie-opslag
Ook onze olie-opslag is een kostenbesparend onderdeel,
waar iets te verdienen valt. Belangrijk is dat de olie in
een schone en droge omgeving wordt bewaard. Dit lijkt
vanzelfsprekend maar de praktijk in het smeertechnisch
onderhoud leert anders. Met name vuil/stofdeeltjes in de
olie hebben hetzelfde effect op machine onderdelen als
een scherp mes in een pakje boter.

Met onze PMG service- organisatie werkt u samen met een team van
onafhankelijke specialisten met bewezen praktijkervaring in het
1e-lijns preventief smeertechnisch onderhoud.

