Industry
Buzz
09.00 - 09.15

Ontvangst met koffie/thee

12.00 - 12.55

Ontvangst met lunch

09.20 - 09.35

Opening en welkom

13.00 - 13.15

Guido Wink, general manager Emerson Process Management
Hoe verzeker je het bestaansrecht van de Nederlandse procesindustrie op

Programma donderdag 6 maart

basis van safety, reliability en sustainability?
09.40 - 10.10

Field proven Asset Management

13.20 - 13.50

Hans Minnaard, Stork Asset Management
Stork Asset Management Consultancy heeft op basis van PAS 55/ISO55000 een Asset Management
model ontwikkeld en geïmplementeerd bij diverse bedrijven. Op basis hiervan wordt een significante verbetering van de business drivers mogelijk gemaakt .We gaan tijdens deze presentatie in op de
gestructureerde aanpak die start met een gap analyse en het opstellen van een duidelijke business
case. Grondige implementatie van de verbetervoorstellen is de succesfactor voor het bereiken van uw
doelstellingen en duurzaam Asset Management.
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RELIABILITY

ENERGY MANAGEMENT

10.15 - 10.35

In een wirwar van Regels en

Asset Reliability, de sleutel tot

EED/ ISO 50001 - Impact van

13.55 - 14.20

Reguleringen; PGS29

waardecreatie

de Energy Efficiency Directive

Jan Willem Dijkshoorn

Gertjan Edelijn

Peter Bezemer

De herziene invoering van de

Voor World-Class productie-

Wat is nodig voor een energie-

PGS29 heeft heel wat teweeg

faciliteiten is Asset reliability, als

managementplan en hoe brengt

gebracht. Tijdens deze presen-

onderdeel van een duurzaam en

u de belangrijkste energiestro-

tatie bekijken wij de mogelijk-

geoptimaliseerd Asset Manage-

men van uw plant in kaart? Tij-

heden om uw huidige plant te

ment programma, de sleutel

dens deze presentatie gaan we

laten voldoen aan deze herziene

naar het creëren van waarde

in op de inhoud en consequen-

regelgeving.

voor onderhoud, operations,

ties van de Energy Efficiency

management en aandeelhou-

Directive op uw plant. We laten

ders.

zien hoe u een Energy Manage-

De grote uitdaging is het

ment Systeem implementeert.

aanpassen van uw bestaande
situatie. Door de inzet en moge-

Deze presentatie geeft u hand-

Aan de hand van de 5 belang-

lijkheden van nieuwe technolo-

vatten voor:

rijkste energiestromen lichten

gieën kunt u weer voldoen aan

• Het verhogen van Asset

we de mogelijkheden toe om

de huidige regelgeving.

Reliability
• Het reduceren van ‘downtime’
• Het verkorten van onderhoudsintervallen
• Het maximaliseren van
efficiency & prestatie van uw
productie assets.

10.35 - 10.50

Thee-koffie pauze

energie te meten, te monitoren
en te reduceren.
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10.55 - 11.25

Veiligheid versus

Stap voor Stap trillingsanalyse

Energiemanagement, keuze

14.25 - 14.55

beschikbaarheid

op een blower tijdens trou-

van de juiste metingen!

John van Gorsel

bleshoot trillingsmeetsessie

Bert Roos

De IEC61508 en IEC61511

Mario Vos, Stork Noord Nederland

Zonder inzicht is het niet moge-

geven duidelijke richtlijnen over

Via geavanceerde trillingsdata

lijk om efficiënter om te gaan

hoe een proces beveiligd kan

acquisitie is de aanleiding te

met energie. Door de meest

worden met een Safety Instru-

vinden voor storingen aan een

logische metingen op de juiste

mented System. U zoekt als

blower en kunnen we deze

plaats te monteren, kan per unit

gebruiker altijd naar de juiste

onder verschillende bedrijfscon-

beter bekeken worden waar

balans tussen veiligheid en

dities sneller oplossen.

kostenreducties mogelijk zijn.

De economische kant van

Deze analysemogelijkheid

De huidige infrastructuur is vaak

veiligheidssystemen blijft in de

maakt stap voor stap inzichte-

opgezet voor regelingen, aan-

standaarden onderbelicht.

lijk welke vibratiecomponent

vullende metingen zijn daarom

beschikbaarheid van uw proces.

‘leading’ is bij storingen aan

essentieel om besparingen te

Aan de orde komen:

kritische rotating equipment in

kunnen realiseren.

•K
 iezen van de juiste architec-

de procesindustrie.

Aan de hand van een eerder

tuur voor beveiliging (voting
strategy).
•U
 itvoering en frequentie van
Proof Tests
•V
 erhogen van beschikbaar-

Voorafgaand aan de data acqui-

ideeën aangereikt die ook u

sitie is het belangrijk te weten

kunnen helpen de juiste keuzes

wat de probleemstelling is van

te maken.

de machinegebruiker. Onze

heid met behoud van veilig-

trillings specialisten maken van

heidsniveau

daaruit de vertaalslag naar een

•G
 ecertficeerde instrumenten
versus Prior Use
•V
 erantwoordelijkheden en
informatie-vereisten bij Prior
Use
15.00 - 15.15

uitgevoerd project, krijgt u

Thee-koffie pauze

juiste data-acquisitie en meetpositie.
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11.30 - 12.00

ATEX (IEC)

Maintenance in perspective

Energiebesparing door

15.20 - 15.50

John van Gorsel

Johan Enters

condenspot bewaking

In 2003 is de ATEX richtlijn van

Kijkend naar de complete leven-

Peter Bezemer

kracht geworden. Voor veel

scyclus van onze instrumentatie

Stoom is voor de meeste indus-

bedrijven is dit een geleidelijke

die in uw plant al jarenlang

trieën de belangrijkste en meest

overgang geweest van de oude

succesvol wordt gebruikt, zien

kostbare vorm van energiedis-

CENELEC standaarden naar de

we dat uw vraag ten aanzien

tributie. Con-denspotten spelen

ATEX. Uit vragen die we van

van support door de jaren heen

in het stoomdistributienet een

onze klanten krijgen maken we

is veranderd. Deze presentatie

belangrijke rol voor zowel het

op dat er nog diverse onduide-

biedt een overzicht van de

optimaal houden als voor de

lijkheden zijn.

manieren waarop Emerson uw

veiligheid. Voor kritische con-

Aan de orde komen:

vraag omzet in perspectieven

denspotten is een periodieke

•H
 et toepassen van combina-

die aansluiten op de onder-

handmatige controle van een

houdsstrategie van uw plant.

jaar of zelfs een half jaar niet vol-

tiecertificaten
• E isen aan aarding, wartels,
bekabeling

doende. Het continue bewaken
van uw kritische condenspotten

•D
 e relatie tussen ATEX, IECEx

bespaart u energie, vermin-

en de (NEN-EN) IEC-60079

dert de kans op waterslag en

serie standaarden

corrosie en levert niet alleen een
directe bijdrage aan de kostenbesparing maar verhoogt ook
de veiligheid.

12.00 - 13.00

Techniek Innovatie Centrum - rondleidingen
Binnen het Techniek Innovatie Centrum van het Alfacollege worden onderwijs en bedrijfsleven dichter
bij elkaar gebracht. Er zijn diverse projecten opgestart met eindgebruikers, leveranciers en leerlingen.
Zowel Emerson als Stork leverden een grote bijdrage aan het Techniek Innovatie Centrum. U ziet
diverse oplossingen en innovaties in de praktijk, zoals:
• Vibration Monitoring
• AMS Device Manager
• Instrumentatie
• Kleppen
• Wireless infrastructuur
• DCS/DeltaV procesbesturingssysteem
Lunch, tijdens de lunch kunt u ook gebruikmaken van de mogelijkheden van de
rondleidingen door het Techniek Innovatie Centrum

16.00 - 17.30

Afsluiting netwerkborrel, tijdens de netwerkborrel kunt u ook gebruikmaken van
de rondleidingen door het Techniek Innovatie Centrum

