
 

 

 University of Groningen

Condition-based production and maintenance decisions
uit het Broek, Michiel

DOI:
10.33612/diss.118424026

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
uit het Broek, M. (2020). Condition-based production and maintenance decisions. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. University of Groningen, SOM research school.
https://doi.org/10.33612/diss.118424026

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.118424026
https://research.rug.nl/en/publications/e16ea492-50ec-40df-a11b-ff8b4e690257
https://doi.org/10.33612/diss.118424026


Samenvatting (in Dutch)

Machines slijten door productie en dus is onderhoud nodig om ze in een functionerende

toestand te houden. Deze onderhoudstaken variëren van kleine taken zoals het

vervangen van olie tot het volledig vervangen van onderdelen. Samen veroorzaken

deze acties vaak een groot deel van de totale uitgaven van bedrijven. Zo vormen

onderhoudskosten gemiddeld 67% van de totale kosten tijdens de operationele fase van

windmolenparken en dit kan zelfs oplopen tot 85%. Deze cijfers laten duidelijk zien

dat het effectief plannen van onderhoud en het efficiënt aansturen van windturbines

van cruciaal belang is om windenergie een succesvol en kostencompetitief alternatief

te laten zijn voor traditionele energiebronnen zoals olie en gas.

De slijtagesnelheid van veel machines hangt af van de productiesnelheid, wat

impliceert dat we slijtage van machines kunnen aansturen door de productiesnelheid

dynamisch aan te passen. Verder zorgen technologische ontwikkelingen ervoor dat het

steeds goedkoper en makkelijker wordt om continu en op afstand het slijtageniveau

van machines te observeren door bijvoorbeeld temperatuur, trillingen, en het geluid

dat een machine maakt te meten. In dit proefschrift bestuderen we hoe een dynamisch

productieplan deze conditie data en de relatie tussen productie en slijtage kan gebruiken

om zo de optimale balans aan te houden tussen lage onderhoudskosten en hoge

productiehoeveelheden.

We bekijken eerst één machine waarvoor het eerst volgende onderhoudsmoment

al gepland is en dit moment niet meer verplaatst kan worden. Dit kan bijvoorbeeld

gaan om een windturbine waarvoor grote onderdelen van de versnellingsbak vervangen

gaan worden. Voor zulke onderhoudsacties zijn speciale schepen nodig die onderdelen

naar de top van een windturbine kunnen ophijsen. De onderhoudspartij van een

windmolenpark bezit zulke boten meestal niet zelf omdat deze te duur zijn en slechts

incidenteel gebruikt worden. Een gevolg hiervan is dat deze boten ver van te voren

gehuurd moeten worden en onderhoud dus niet op het laatste moment gepland of

verschoven kan worden. Voor dit systeem zien we dat het beter balanceren van

productieopbrengsten en onderhoudsuitgaven tot grote kostenbesparingen kan leiden.

We zien ook dat een dynamische productiesnelheid win-win scenario’s kan creëren

waarin de onderhoudskosten verlagen terwijl de productieopbrengsten stijgen.



Vervolgens bestuderen we optimale productie en onderhoudsplanningen voor syste-

men bestaande uit meerdere machines die gezamenlijk een productiedoel moeten halen.

Voorbeelden zijn windmolenparken op zee die een minimale hoeveelheid elektriciteit

moeten produceren of meerdere gasturbines die gezamenlijk een constante gasdruk

op het netwerk moeten houden. In het eerst voorbeeld maakt het niet uit hoeveel

stroom iedere specifieke windturbine produceert zolang ze gezamenlijk het doel maar

halen. Dit geeft de mogelijkheid om het slijtageniveau van verschillende turbines

met elkaar te synchroniseren door turbines met een laag slijtageniveau te versnellen

zodat turbines met een hoog slijtageniveau langzamer kunnen draaien. Hierdoor kan

onderhoud voor meerdere turbines op hetzelfde moment gepland worden zonder dat er

onnodig vroeg onderhoud wordt uitgevoerd op turbines met een laag slijtageniveau.

Dit leidt direct tot logistieke en economische voordelen doordat bijvoorbeeld een schip

maar één keer gehuurd hoeft te worden om het onderhoud van meerdere turbines uit

te voeren. We laten zien dat een dynamische productiesnelheid in deze setting leidt

tot lagere onderhoudskosten, minder onderhoudsacties per turbine, en een verlaagd

risico op het niet halen van het productiedoel.

In de laatste hoofdstukken van dit proefschrift focussen we niet meer op de relatie

tussen productie en slijtage maar bekijken we vraagstukken die ofwel gerelateerd zijn

aan een dynamisch productieplan of aan logistieke vraagstukken voor windparken

op zee. We gebruiken een simulatiemodel om kostenvoordelen te kwantificeren die

behaald kunnen worden door met meerdere windpark eigenaren een jack-up schip

te kopen in plaats van deze individueel te leasen. Daarna laten we zien dat een

dynamisch productieplan ook gebruikt kan worden om energiebesparingen te realiseren

in productiefaciliteiten die materialen moeten verhitten om het productieproces te laten

draaien. In het laatste hoofdstuk ontwikkelen we een efficiënte exacte oplosmethode

die binnen een acceptabele rekentijd de kortst mogelijke route vindt tussen locaties

als de afstanden tussen deze locaties asymmetrisch zijn.

We concluderen dat productiesystemen kostenefficiënter kunnen zijn door niet altijd

een hoge productiesnelheid na te streven maar door deze continu te balanceren met de

verwachte onderhoudskosten. Het toepassen van een slijtage-gebaseerd productiebeleid

resulteert niet alleen in minder onderhoudsacties maar heeft ook de potentie om de

algehele prestaties van productiefaciliteiten op verschillende aspecten te verbeteren.

Zo kan de kans dat machines onverwacht kapot gaan verlagen, de productieoutput

verhogen, de betrouwbaarheid van systemen verbeteren, en het onderhoudsmoment

voor meerdere machines met elkaar gesynchroniseerd worden. Een interessant bijko-

mend voordeel is dat de onzekerheid over toekomstige productiehoeveelheden en de

onderhoudsuitgaven kleiner wordt.
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