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aarlijks trekt de EfréÍn; in
zo'n 3,3 miljoenbeffi Kaatsheuvel
zoekers
uit
binnenen buitenlag{.
;F
Het merendeelvan deze bezoekt$
zo'n 80 procen! komt uit eigen larit.
3"';,
Veel belangstelling is er ook vanuit
*tu€'r
Belgiëen Duitsland. Slechtstwee procentvànde bezoekers
komtuit andere een ondergeschikterero1.Minstenszo
delen van de wereld zo blijkt uit on- belangrijk is in ons familiepark de
langsgehoudenenquêtes.
sfee1,de entourageen de thematisering van de hele attractie.Het plaatje
ï#€aaëhe*Ëd
moet op alle fronten kloppen. Bij een
Met een technischedienst van maar attractie als Fata Morgana bijvoorliefst 134mensendoet familiepark de beeld" moeten groot en klein zich
E f iel i n ge r w e rk e l i j ka l l e sa a no m d e wanen in een sprookjesachtige,oossfeervan Anton Pieck zo reëelmoge- tersewereld. Niets om hen heen mag
lijk na te bootsenvoor de velebezóe- herinneren aan de wereld erbuiten
kers.Zo hebbenze eigen decorateurs, ofwel de praktijk van alledag.Op dit
schilders,vormgeversen tuinmensen punt onderscheidenwe ons van ande,
in dienst alsmedeE- en Wtb-monteurs re parken in Europa.Eenattractiemag
en monteurs in de bouwdienst.De 42 bij ons zeer zeker wel spannendzijo
E- en Wtb-monteursrouleren over de maar uitgangspunt is dat bezoekers
verschillende attracties in het nark. met eengoedgevoelin en uit de attracKostennochmoeitewordengespaard tiesstappen.'
om de uitstraling van het park te behouden. Frank Poels is Inspecteur W as6*
VeiIigheid& Onderhoudbi
j deEfteling: Het onderhoud aan de attractiesis de
'De attractiespeeltin ons park, in ver- laatstetweejaar in eenstroomversnelgelijkingmet andereparkenin Europ4 ling gekomer; omdat ze een andere

visie op onderhoud hebben ontwikkeld.Zo werd voorheenhetonderhoud
uitgevoerdop basisvan ervaringen
gewoonte. Elke attractie in het park
had eeneigenonderhoudsmarydie de
attractie van haver tot gort kende.
Sindsze zijn overgegaanop het onderhoudsbeheersysteem SAP Plant
Maintenance,wordt het onderhoud
gestructureerderuitgevoerd aan de
hand van een gedegenonderhoudsplanning. 'Doordat we meer grip hebben gekregenop de uit te voeren onderhoudsactiviteiten,
zijn we nu in
staat om het onderhoud in een logischervolgorde uit te voereryhet werk
beter voor te bereidenen reservedelen
op tijd te bestellen.Dit levert eenenorme tijdwinst op. Bovendienwordt tegenwoordig gewerkt met meerjarenplanningen.Ons onderhoudsbudgetis
dus beterin balans,evenwichtigerver-

deeld over de jaren en bovendienzijn
we er door onzenieuwe aanPakin geslaagdom geld te besparenop het onderhoud en tegelijkertijd de kwaliteit
van het onderhoud op hetzelfdehoge
niveau te handhaven, aldus Poels'
&ntwerp
Dezenieuwe visie op onderhoudheeft
niet alleen vruchten afgeworpen aan
onderhoudszijde,maar zeerzekerook
in het ontwerpstadiumvan nieuwe attracties.Zo wordï tegenwoordigreeds
in het stadiumwaarinde eersteschetsen vooï eennieuweattractieworden
uitgewerkf gekeken waar de bottlenecks op onderhoudsgebiedzitten.
Ook wordt nagegaanhoe toegankelijk
de nieuwe attractie is voor monteurs
en hoe vaak onderhoud nodig is. De
Fata Morgana is in dit verband een
sprekendvoorbeeld.Bij deze attractie
is het deel dat onder water staatzo geconstrueerddat het niet noodzakeliik
is om elke drie maandenonderhoudte
plegen.Volstaankan worden met eenmaalper jaarhet water wegpomPenen
onderhouduitvoeren.

Vliegende Hollander,nieuw an
de Efteling
komter elkedrietot vier
Gemiddeld
jaareennieuwe,groteattractie
bij.Zo
jaar
juli
dit
half
wordtnaarverwachting
EÍteling
van
de
aanwinst
de nieuwste
officieelin gebruikgenomen:'De
Hollander'.
Vlieqende

duurt 6 minuten. De voertuigen hebben daarbii een gemiddelde snelheid
van0,4 tot Q5 meter Per seconde.OP
zompenhet trajectvanhet moerassige
woud bedraagt de snelheid van het
voertuig drie meterper secondeom de
spanningvoor de bezoekersenigszins
op te voeÍen. Door een koPPelstang
- ofwel een massieveas met een verend element- ziin steedsde twee cabines per voertuig met elkaarverbonden. Alle cabines hangen aan een

het midden van de baan bliiven hangen,bevindenzich aan de binnenzijde
van de sporen mechanisch geleide
wielen.
&etrouwbaarheid
Om jaarlijkshet grotebezoekersaantal
van Droomvlucht te kunnen verwerkeru is de laatsteiaren het strevenom
eenstilstandvan minder dan 1 procent
te realiserenen de betrouwbaarheid
van de attractieverder te verhogen.
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stilstasedqtmm
tandwielkastmet differentieel,die aan
de bovenziideis gekoppeld aan twee
loopwielen, die over de baan lopen.
Aandrijving van de 56 tandwielkasten
geschiedtdoor setvomotorenmet een
vermogenvan 2,2kW.Elk voertuig beschikt verder over een eigen besturingskastwaarin de benodigdeservoversterkers en l/O-modules zíjn
ondergebracht.Via een CAN-busverbinding communicerende 28 voertu!
genmet de PlC-besturingvan debaan.
Doordat de baan verdeeld is in blokken kunnen de cabineszich oP basis
van hun voorvan de positiegegevens
gangervolautomatischcorrigeren.Om
ervoorte zorgendat de cabinesaltijd in

Washet voorheennog mogelijkom het
belangrijkstedeel van het onderhoud
aan deze attractie uit te voeren in de
winterperiode.Met de verruimdeopeningstijdenen #komst van de Wnter
Efteling was dat absoluut geen optie
meer. Een gestructureerdereonderhoudsaanpakbleek noodzakelijk.'Dat
is de redengeweestdat we geBtartzijn
met het dagelijksuitvoerenvan een1,5
uur durendevisuelecheck,voordat de
attractie opengaat.Bij deze controle
of de opwordt per voertuignagegaan
remkabel,
de
hanging, de bekabeling,
de beugelvergrendelingen de schokdempersnogin goedestaatzijn.Verder
wordt ook het pulswiel gecontroleerd '|>

nl
wimru.efteling.
Meerinformatie:

Sr<lomv*ueht
Verder is ook Droomvlucht een mooi
voorbeeldvan hoe anderswordt omgegaanmet onderhoudin het Park de
laatstejaren.Droomvlucht is de populairste attractievan de EÍteling. Door
de positionering van de 800 meter
langebaanen de wijze waaropde cabines per twee steedszijn opgehangen,
hebbende bezoekersoptimaalzicht op
het sprookjeen is de techniekdie achter het sprookjeschuilgaatzo goedmogelijk aan het oog van de bezoekers
onttrokken. Droomvlucht heeft in totaal 28 voertuigen,die steedstwee cabineshebbenvoor twee tot drie personen. Elk voertuig maakÍ9,4 ritjes per
schuil
gaatueeltechniek
Droomalucht
uuq, met andere woorden: elk ritje Achterhetsprookie
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aangeslotenop een centraalSCADAsysteem.
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Wim aan der Haae,directeurleigenaar
aan het bedrijfMTD
(links)en FrankPoels,InspecteurVeiligheidI Onderhoud
bij
deEfteling
om er zekervan te,zijn dat de voertuigen in de baan de juiste snelheidhebben. Eén keer in de drie maanden
wordt Droomvlucht onderworpenaan
een uitgebreidere controle door de
technischedienst en wordt smeeronderhouduitgevoerd.Voorhetjaarlijkse
onderhoud halen we de voertuigen
van Droomvlucht wisselend uit de
baan.Aí en toe wordt gedurendehet
jaar met eenvoertuig minder gereden',
legt Poelsuit. Tijdensdit jaarlijkseonderhoud worden functionele testen
uitgevoerd, oliemonsters genomerL
versleten wielen vervangen, nieuwe
gasveren in de beugelvergrendeling
geplaatsten wordt de airco op de achterzijde van de besturingskastgecontroleerd.Slechtseenmaalin de zesjaar
wordt aanelkesectievan Droomvlucht
groot onderhouduitgevoerd.Bij groot
onderhoudvan eensectiewordt onder
andere de namaakbeplanting deels
vervangen en geimpregneerden technisch onderhoud uitgevoerd aan de
feeëriekefiguren in die sectie. Ook
voor komendewinter staateÍ,weereen
grote onderhoudsbeurt op het programma. Zo moeÍ dit najaar het gebouwbeheeisysteem
van Droomvluót
worden gekoppeldaan de baanbesturing en moetenalleaandrijvingenvan
de verschillende voertuiqen worden

{onditi**al*timgem
Verderworden dit najaarook alle aandrijfunits van Droomvlucht onderhanden genomen oÍ beter gezegd'geredesigned'. Wim van der Have, directeur/eigenaar van het bedrijf MTD
(MobielTechnische
Dienst)vertelt:'De
uitkomstenvan de door mij uitgevoerde analysesaan Droomvlucht zijn uitgangspuntgeweestvoor het redesign.
Zo kwam uit de trillingsanalysesnaar
voren dat de splaineverbindingenvan
de uitgaande assenvan de tandwielkasterymeer slijtage vertoonden dan
gewenst veroorzaakt door het vele
startenen stoppenvan de voertuigen.
Het gevolg was dat zo'n splaineverbinding daaromeenmaalin de tweetot
drie jaar moest worden vervangen.'
Poelsgaatverder:'In het redesignhebben we er nu voor gekozen om de
splaineverbindingte gaan vervangen
door een klembusverbinding.Worden
bijeen dergelijkeverbinding de toegestane toleranties overschreden,dan
kan worden volstaanmet het eenvoudigweg nastelleryietswat bij eensplaineverbinding niet mogelijk is.' Een
anderprobleemdat duidelijk zichtbaar
werd door de trillingsanalysewas dat
de tandenvan de tandwielkastbovenmatig sleten doordat bij het ontwerp
indertijd gekozenwas voor een verkeerde tandverhouding namelijk
51/6. Van der Have: 'Doordat deze
tandverhoudingdeelbaaris door drie,
wordt de standtijd gehalveerd.Om de
maximale levensduur van een tand
optimaal te kunnenbenutten,is bij het
redesign gekozen voor tandaantallen

tingen uitgevoerd aan zowel alle aandrijfunits als tandwielkasten.'
'Omdat we bij de Droomvlucht te
maken hebben met 56 identieke samenstellingenhebbenwe als MTD de
eerste keer de acht meest kritische
meetpuntenbepaaldbij eenvan de samenstellingen.Na afloop van de metingen hebbenwe steedseen rapportage opgesteld, waarin we onder
andere hebben aangegeven welke
tandwielkastenextraonderhoudnodig
hadden', zo vertelt Van der Have. Op
de vraagin hoeverreconditiemetingen
een gangbaar fenomeen zijn in de
Efteling vertelt Poels:'Ik was zell eigenlijk vanaf het begin positief over
conditiemetingen.Deze mening werd
niet door iedereengedeeld.Door keihard het bewijs te leverenen het zichtbaar aantoonbaarte maken dat we gelijk hadden,door onderdelenwaaraan
schadewas geconstateerd
met behulp
van trillingsmetingen te demonterer;
zijn we erin geslaagdom conditiemetingen steeds meer geaccepteerdte
krijgen in onzeorganisatie.'Inmiddels
is men bij de Eftelingzo ver op dit gebied dat serieuswordt overwogenom
nu ook bij andereattractiesin het park
conditiemetingente gaan uitvoerery
zodat ook daar kan worden overgaan
op toestandsafhankelijk
onderhoudin
plaats van preventieÍ of correctiefonderhoud.
Minder sleuteluren
Met het uitvoeren van conditiemetingen is het onderhoudsteam van
Droomvlucht erin geslaagd om het
aantal uren dat gemiddeld aan een
voertuigmoetworden gesleuteldterug
te dringenvan 40uur perjaar per voer-

'Hr werd een dagel{$k$*rv{$melee*aeelq

van de attractiesixegevcerd'
die niet meer deelbaarzijn op elkaar.
Verderheb ik tijdenshet uitvoerenvan
de verschillende trillingsmetingen
meerderelagerschadesen elektrische
Íouten in de houdrem ontdekt.'
Meetroute
Poels:'We zijnbij het redesignenvan
deze aandrijvingen zeer zeker niet
over één nacht ijs gegaan.Zo heeÍt
MTD door de iarenheenconditieme' à.

tuig in de oude situatie,naar 10uur in
de nieuwe situatie.In geld uitgedrukt
een besparing van ruim 50 procent.
Verder is ook het benodigde aantal
productie-urendrastischteruggedrongen,zijn minder onderdelennodig en
ontstaat er voortaan minder schade
aande machines.Voorde EftelingheeÍt
deze manier van werken dus beslist
g
zijn nut bewezen.

