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Veel belangstelling is er ook vanuit
België en Duitsland. Slechts twee pro-
cent vàn de bezoekers komt uit andere
delen van de wereld zo blijkt uit on-
langs gehouden enquêtes.

ï#€aaëhe*Ëd
Met een technische dienst van maar
liefst 134 mensen doet familiepark de
Ef ie l ing er werkel i jk  a l les aan om de
sfeer van Anton Pieck zo reëel moge-
lijk na te bootsen voor de vele bezóe-
kers. Zo hebben ze eigen decorateurs,
schilders, vormgevers en tuinmensen
in dienst alsmede E- en Wtb-monteurs
en monteurs in de bouwdienst. De 42
E- en Wtb-monteurs rouleren over de
verschillende attracties in het nark.
Kosten noch moeite worden gespaard
om de uitstraling van het park te be-
houden. Frank Poels is Inspecteur
Vei I igheid & Onderhoudbi j de Eftel ing:
'De attractie speelt in ons park, in ver-
gelijking met andere parken in Europ4

aarli jks trekt de EfréÍn; in
ffi Kaatsheuvel zo'n 3,3 miljoen be-

;F zoekers uit binnen- en buitenlag{.
Het merendeel van deze bezoekt$
zo'n 80 procen! komt uit eigen larit.

een ondergeschiktere ro1. Minstens zo
belangrijk is in ons familiepark de
sfee1, de entourage en de thematise-
ring van de hele attractie. Het plaatje
moet op alle fronten kloppen. Bij een
attractie als Fata Morgana bijvoor-
beeld" moeten groot en klein zich
wanen in een sprookjesachtige, oos-
terse wereld. Niets om hen heen mag
herinneren aan de wereld erbuiten
ofwel de praktijk van alledag. Op dit
punt onderscheiden we ons van ande,
re parken in Europa. Een attractie mag
bij ons zeer zeker wel spannend zijo
maar uitgangspunt is dat bezoekers
met een goed gevoel in en uit de attrac-
ties stappen.'

Was6*
Het onderhoud aan de attracties is de
laatste twee jaar in een stroomversnel-
ling gekomer; omdat ze een andere
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visie op onderhoud hebben ontwik-
keld. Zo werd voorheenhet onderhoud
uitgevoerd op basis van ervaring en
gewoonte. Elke attractie in het park
had een eigen onderhoudsmary die de
attractie van haver tot gort kende.
Sinds ze zijn overgegaan op het onder-
houdsbeheersysteem SAP Plant
Maintenance, wordt het onderhoud
gestructureerder uitgevoerd aan de
hand van een gedegen onderhouds-
planning. 'Doordat we meer grip heb-
ben gekregen op de uit te voeren on-
derhoudsactiviteiten, zijn we nu in
staat om het onderhoud in een logi-
scher volgorde uit te voerery het werk
beter voor te bereiden en reservedelen
op tijd te bestellen. Dit levert een enor-
me tijdwinst op. Bovendien wordt te-
genwoordig gewerkt met meerjaren-
planningen. Ons onderhoudsbudget is
dus beter in balans, evenwichtiger ver-



deeld over de jaren en bovendien zijn

we er door onze nieuwe aanPak in ge-

slaagd om geld te besparen op het on-

derhoud en tegelijkertijd de kwaliteit

van het onderhoud op hetzelfde hoge

niveau te handhaven, aldus Poels'

&ntwerp
Deze nieuwe visie op onderhoud heeft

niet alleen vruchten afgeworpen aan

onderhoudszijde, maar zeer zeker ook
in het ontwerpstadium van nieuwe at-

tracties. Zo wordï tegenwoordig reeds

in het stadium waarin de eerste schet-

sen vooï een nieuwe attractie worden

uitgewerkf gekeken waar de bottle-

necks op onderhoudsgebied zitten.

Ook wordt nagegaan hoe toegankelijk
de nieuwe attractie is voor monteurs

en hoe vaak onderhoud nodig is. De

Fata Morgana is in dit verband een

sprekend voorbeeld. Bij deze attractie
is het deel dat onder water staat zo ge-

construeerd dat het niet noodzakeliik
is om elke drie maanden onderhoud te

plegen. Volstaan kan worden met een-

maal per jaar het water wegpomPen en

onderhoud uitvoeren.

Vliegende Hollander, nieuw an

de Efteling

Gemiddeld komt er elke drie tot vier
jaar een nieuwe, grote attractie bij. Zo

wordt naarverwachting half juli dit jaar

de nieuwste aanwinst van de EÍteling

officieel in gebruik genomen: 'De

Vlieqende Hollander'.

Meer informatie: wimru.efteling. nl

Sr<lomv*ueht
Verder is ook Droomvlucht een mooi

voorbeeld van hoe anders wordt om-

gegaan met onderhoud in het Park de

laatste jaren. Droomvlucht is de popu-

lairste attractie van de EÍteling. Door

de positionering van de 800 meter

lange baan en de wijze waarop de cabi-
nes per twee steeds zijn opgehangen,
hebben de bezoekers optimaal zicht op

het sprookje en is de techniek die ach-

ter het sprookje schuilgaat zo goed mo-

gelijk aan het oog van de bezoekers

onttrokken. Droomvlucht heeft in to-

taal 28 voertuigen, die steeds twee ca-

bines hebben voor twee tot drie perso-

nen. Elk voertuig maakÍ9,4 ritjes per

uuq, met andere woorden: elk ritje

duurt 6 minuten. De voertuigen heb-

ben daarbii een gemiddelde snelheid

van0,4 tot Q5 meter Per seconde. OP

het traject van het moerassige zompen-

woud bedraagt de snelheid van het

voertuig drie meter per seconde om de

spanning voor de bezoekers enigszins

op te voeÍen. Door een koPPelstang

- ofwel een massieve as met een ve-

rend element - ziin steeds de twee ca-

bines per voertuig met elkaar verbon-

den. Alle cabines hangen aan een

het midden van de baan bliiven han-

gen, bevinden zich aan de binnenzijde
van de sporen mechanisch geleide

wielen.

&etrouwbaarheid
Om jaarlijks het grote bezoekersaantal
van Droomvlucht te kunnen verwer-

keru is de laatste iaren het streven om

een stilstand van minder dan 1 procent

te realiseren en de betrouwbaarheid
van de attractie verder te verhogen.

'K$teïàmg trs#áàseetrde e*m geïmiddeïde
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tandwielkast met differentieel, die aan

de bovenziide is gekoppeld aan twee

loopwielen, die over de baan lopen.

Aandrijving van de 56 tandwielkasten

geschiedt door setvomotoren met een

vermogen van 2,2kW. Elk voertuig be-

schikt verder over een eigen bestu-

ringskast waarin de benodigde servo-

versterkers en l/O-modules zíjn

ondergebracht. Via een CAN-busver-

binding communiceren de 28 voertu!

gen met de PlC-besturing van debaan.

Doordat de baan verdeeld is in blok-

ken kunnen de cabines zich oP basis

van de positiegegevens van hun voor-

ganger volautomatisch corrigeren. Om

ervoor te zorgen dat de cabines altijd in

Was het voorheen nog mogelijk om het

belangrijkste deel van het onderhoud
aan deze attractie uit te voeren in de

winterperiode. Met de verruimde ope-

ningstijden en #komst van de Wnter

Efteling was dat absoluut geen optie

meer. Een gestructureerdere onder-

houdsaanpak bleek noodzakelijk.'Dat
is de reden geweest dat we geBtart zijn

met het dagelijks uitvoeren van een 1,5

uur durende visuele check, voordat de

attractie opengaat. Bij deze controle

wordt per voertuig nagegaan of de op-

hanging, de bekabeling, de remkabel,

de beugelvergrendeling en de schok-

dempersnog in goede staatzijn. Verder

wordt ook het pulswiel gecontroleerd '|>

Achter het sprookie Droomalucht gaat ueel techniek schuil
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Wim aan der Haae, directeurleigenaar aan het bedrijf MTD
(links) en Frank Poels, Inspecteur Veiligheid I Onderhoud bij
de Efteling

om er zeker van te,zijn dat de voertui-
gen in de baan de juiste snelheid heb-
ben. Eén keer in de drie maanden
wordt Droomvlucht onderworpen aan
een uitgebreidere controle door de
technische dienst en wordt smeeron-
derhoud uitgevoerd. Voor het jaarlijkse
onderhoud halen we de voertuigen
van Droomvlucht wisselend uit de
baan. Aí en toe wordt gedurende het
jaar met een voertuig minder gereden',
legt Poels uit. Tijdens dit jaarlijkse on-
derhoud worden functionele testen
uitgevoerd, oliemonsters genomerL
versleten wielen vervangen, nieuwe
gasveren in de beugelvergrendeling
geplaatst en wordt de airco op de ach-
terzijde van de besturingskast gecon-
troleerd. Slechts eenmaal in de zes jaar
wordt aan elke sectie van Droomvlucht
groot onderhoud uitgevoerd. Bij groot
onderhoud van een sectie wordt onder
andere de namaakbeplanting deels
vervangen en geimpregneerd en tech-
nisch onderhoud uitgevoerd aan de
feeërieke figuren in die sectie. Ook
voor komende winter staat eÍ,weer een
grote onderhoudsbeurt op het pro-
gramma. Zo moeÍ dit najaar het ge-
bouwbeheeisysteem van Droomvluót
worden gekoppeld aan de baanbestu-
ring en moeten alle aandrijvingen van
de verschillende voertuiqen worden

aangesloten op een centraal SCADA-
systeem.

{onditi**al*timgem
Verder worden dit najaar ook alle aan-
drijfunits van Droomvlucht onderhan-
den genomen oÍ beter gezegd 'gerede-
signed'. Wim van der Have, direc-
teur/eigenaar van het bedrijf MTD
(Mobiel Technische Dienst) vertelt:'De
uitkomsten van de door mij uitgevoer-
de analyses aan Droomvlucht zijn uit-
gangspunt geweest voor het redesign.
Zo kwam uit de trillingsanalyses naar
voren dat de splaineverbindingen van
de uitgaande assen van de tandwiel-
kastery meer slijtage vertoonden dan
gewenst veroorzaakt door het vele
starten en stoppen van de voertuigen.
Het gevolg was dat zo'n splainever-
binding daarom eenmaal in de twee tot
drie jaar moest worden vervangen.'
Poels gaat verder: 'In het redesign heb-
ben we er nu voor gekozen om de
splaineverbinding te gaan vervangen
door een klembusverbinding. Worden
bijeen dergelijke verbinding de toege-
stane toleranties overschreden, dan
kan worden volstaan met het eenvou-
digweg nastellery iets wat bij een splai-
neverbinding niet mogelijk is.' Een
ander probleem dat duidelijk zichtbaar
werd door de trillingsanalyse was dat
de tanden van de tandwielkast boven-
matig sleten doordat bij het ontwerp
indertijd gekozen was voor een ver-
keerde tandverhouding namelijk
51/6. Van der Have: 'Doordat deze
tandverhouding deelbaar is door drie,
wordt de standtijd gehalveerd. Om de
maximale levensduur van een tand
optimaal te kunnen benutten, is bij het
redesign gekozen voor tandaantallen

tingen uitgevoerd aan zowel alle aan-
drijfunits als tandwielkasten.'
'Omdat we bij de Droomvlucht te
maken hebben met 56 identieke sa-
menstellingen hebben we als MTD de
eerste keer de acht meest kritische
meetpunten bepaald bij een van de sa-
menstellingen. Na afloop van de me-
tingen hebben we steeds een rappor-
tage opgesteld, waarin we onder
andere hebben aangegeven welke
tandwielkasten extra onderhoud nodig
hadden', zo vertelt Van der Have. Op
de vraag in hoeverre conditiemetingen
een gangbaar fenomeen zijn in de
Efteling vertelt Poels: 'Ik was zell ei-
genlijk vanaf het begin positief over
conditiemetingen. Deze mening werd
niet door iedereen gedeeld. Door kei-
hard het bewijs te leveren en het zicht-
baar aantoonbaar te maken dat we ge-
lijk hadden, door onderdelen waaraan
schade was geconstateerd met behulp
van trillingsmetingen te demonterer;
zijn we erin geslaagd om conditieme-
tingen steeds meer geaccepteerd te
krijgen in onze organisatie.' Inmiddels
is men bij de Efteling zo ver op dit ge-
bied dat serieus wordt overwogen om
nu ook bij andere attracties in het park
conditiemetingen te gaan uitvoerery
zodat ook daar kan worden overgaan
op toestandsafhankelijk onderhoud in
plaats van preventieÍ of correctief on-
derhoud.

Minder sleuteluren
Met het uitvoeren van conditiemetin-
gen is het onderhoudsteam van
Droomvlucht erin geslaagd om het
aantal uren dat gemiddeld aan een
voertuig moet worden gesleuteld terug
te dringen van 40 uur per jaar per voer-

g

'Hr werd een dagel{$k$*r v{$mele e*aeelq
van de attracties ixegevcerd'

die niet meer deelbaar zijn op elkaar.
Verder heb ik tijdens het uitvoeren van
de verschillende trillingsmetingen
meerdere lagerschades en elektrische
Íouten in de houdrem ontdekt.'

Meetroute
Poels: 'We zijnbij het redesignen van
deze aandrijvingen zeer zeker niet
over één nacht ijs gegaan. Zo heeÍt
MTD door de iaren heen conditieme-'à.

tuig in de oude situatie, naar 10 uur in
de nieuwe situatie. In geld uitgedrukt
een besparing van ruim 50 procent.
Verder is ook het benodigde aantal
productie-uren drastisch teruggedron-
gen, zijn minder onderdelen nodig en
ontstaat er voortaan minder schade
aan de machines. Voor de Efteling heeÍt
deze manier van werken dus beslist
zijn nut bewezen.


