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Lange termijnrelatie...MP haalt grote klant binnen in Marokko
MP timmert flink aan de weg 
in Noord-Afrika. Onder impuls 
van Werner Goeminne, 

general manager MP Marokko, werd 
de staatsraffinaderij al aan het 
klantenbestand toegevoegd. Nu werd 
de eerste stap gezet naar een 
langetermijnsamenwerking met de 
JLEC thermische centrale in El Jadida. 

De Jorf Lasfar Energy Company in El Jadida in 
Marokko, opgericht in 1997, is de grootste 
elektriciteitsproducent van Marokko. De ther-
mische centrale, die tot de energieholding 
TAQA uit Abu Dhabi behoort, voorziet in bijna 
50% van de elektriciteitsbehoefte in Marokko 
en vertegenwoordigt 25% van de productie-
capaciteit in het land.

In de plant zijn 4 stoomturbines van elk 350 
Megawatt operationeel. Een uitbreiding is 
voorzien in 2013 en 2015, telkens met nog een 
350 Megawatt unit. 

Groot onderhoud aan 350 MW turbines
Werner Goeminne: “De uitbreiding gebeurt 
door een consortium van Daewoo, Mitsui en 

potentieel, met name inzake de grote revisies 
van de stoomturbines. De toekomst ziet er 
dus goed uit”, zo besluit Werner Goeminne.

Meer info:  
werner.goeminne@maintenancepartners.com

Mitsubishi, dat de twee nieuwe turbines zal 
leveren en installeren. MP Marokko zal 
instaan voor het langetermijnonderhoud aan 
deze units.”

Ondertussen wordt ook onderhandeld over 
de toewijzing aan MP van de jaarlijkse grote 
revisies van de vier bestaande turbines, die 
van ABB en Alstom makelij zijn.

“Ondertussen hebben wij ook al geassisteerd 
bij de grote revisie van zo’n turbine, met name 
op het vlak van supervisie en onsite machi-
ning. Daarvoor werden in Zwijndrecht, in sa-
menwerking met gespecialiseerde partners, 
verschillende onderdelen gemaakt”, aldus 
Werner Goeminne. 

Interventies onsite
Verder heeft MP Marokko bij JLEC al 
verschillende andere interventies gedaan, 
zoals op een boiler feedwaterpomp, een 
extractiepomp en een alimentatiepomp. De 
werken gebeurden zowel onsite als bij MP in 
Nederland, waar de collega’s assen, rotors en 
impellers maakten voor de pompen. MP 
slaagde er in om alle opdrachten op tijd af te 
ronden. “JLEC heeft als klant een groot 
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Koning Winter heeft zich laten gelden. 
Maintenance Partners The Netherlands diende 
daarom te hulp te schieten bij Cabot.

Eén pomp maakt de lente niet, maar twee...

van MPNL bevond. Ook bij dit exemplaar 
waren een aantal kleinere reparaties 
noodzakelijk.” De levering van een compleet 
nieuwe pomp was, vanwege de lange 
levertijden, geen optie. Daarom besloten wij 
van de twee pompen één goed exemplaar te 
maken, mits enkele aanpassingen.
MPNL heeft voor deze pomp in twee dagen 
een nieuwe pomp-as en een balance disk 
vervaardigd en diverse machinale aanpassin-
gen aan de pomponderdelen van beide pom-
pen uitgevoerd.

Cabot hoefde daardoor niet wekenlang te 
wachten op de levering van een nieuwe pomp 
en/of onderdelen. Wij reviseerden de pomp 
compleet binnen 4 dagen en onze field 
medewerkers hebben ze tijdens het weekend 
op locatie geplaatst.

“Cabot was zeer te spreken over de snelheid 
waarmee MPNL de werkzaamheden heeft 
uitgevoerd, zodat ze slechts gering produc-
tieverlies hebben geleden. De samenwerking 
tussen Cabot en MPNL (werkplaats en Field) 
bij deze revisie werd door de klant als zeer 
positief ervaren, mede door de flexibiliteit van 
onze medewerkers”, zo besluit Ron van  
der Windt.

Meer info: 
ron.vanderwindt@maintenancepartners.com

Cabot Corporation is een chemisch concern 
gespecialiseerd in chemische producten. 
Cabot produceert Carbon Black in zijn fabriek 
in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven.
Carbon Black wordt gebruikt bij de fabricage 
van industrieel rubber, kunststoffen en 
bijvoorbeeld autobanden.

Ron van der Windt, Technical Manager: “Tij-
dens de afgelopen vorstperiode is een van de 
productielijnen buiten bedrijf geweest, met 
alle gevolgen van dien. Er was vorstschade, 
en door de stilstand zijn diverse verontreini-
gingen in het systeem gaan bezinken. Door 
een defect filtersysteem is bovendien een 
grote hoeveelheid verontreinigingen in de ke-
telvoedingpomp terecht gekomen.”

Het ene ongeluk bracht het andere mee. Bij 
het opstarten van de productielijn is de 
ketelvoedingpomp geheel vast gelopen. De 
schade aan de pomp, een KSB Type HGM 
3/6, was aanzienlijk: zowel de pomp-as, als 
de balance disk waren zwaar beschadigd en 
het pershuis was gescheurd.  

Ron van der Windt: “Gezien de toenemende 
vraag naar Carbon Black en het niet 
beschikbaar zijn van de productielijn moest 
de pomp zo snel mogelijk hersteld worden. 
Nu wou het toeval dat de sparepomp zich 
voor preventief onderhoud in de werkplaats 



Een bruggenhoofd
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Eerste revisieproject in Centraal-Afrika. MP duwt de poort naar het continent open.
Met de complete revisie van 
een compressor bij de Nigeri-
aanse meststoffenproducent 

Notore slaat Maintenance Partners 
een bruggenhoofd in Centraal-Afrika. 

De Notore fabriek in de Nigeriaanse havenstad 
Onne is een belangrijke meststoffenproducent 
en de enige in heel Centraal-Afrika die het 
stikstofhoudende ureum aanmaakt. Ze heeft 
een totale productiecapaciteit van 1,5 miljoen 
ton per jaar.

Maintenance Partners werd aangezocht om 
een kleine stoomturbine, die een compressor 
aanstuurt die cruciaal is voor de productie van 
meststoffen, te rehabiliteren. Met name de rotor 
van de stoomturbine werd volledig gereviseerd 
tot ‘zo goed als nieuw’ status. Dit gebeurde in 
de nieuwe rotorshop in Zwijndrecht.

Bruggenhoofd op Centraal-Afrika

“Deze geslaagde revisie is ons eerste project 
in Centraal-Afrika”, aldus Gertjan Bakkum. 
“Het opent de poort naar deze nieuwe markt, 
wat de omzet en werkgelegenheid in onze 
Zwijndrecht plant zal bevorderen.”

Het project kende al een eerste gunstig 
resultaat: MP/MPSE kon intekenen op een 
tender voor de verplaatsing, revisie en 
installatie van een grote gasturbine voor 
stroomopwekking in de Notore fabriek in 
Onne, Nigeria. 
“Indien wij dit nieuwe project binnenhalen, zal 
dit onze verkoop in deze regio ongetwijfeld 
een boost geven”, zo besluit Gertjan Bakkum.

Meer info:
gertjan.bakkum@maintenancepartners.com

RotatingMP Rotating
MP Rotating is de business waarmee 
Maintenance Partners door de jaren 
heen een sterke reputatie heeft opge-
bouwd in de industrie en die tot op 
heden nog steeds de belangrijkste 
steunpilaar is van ons bedrijf. Deze 
business unit richt zich op het herstel-
len en upgraden van alle rotating uit-
rusting tot 100 MW en dit zowel voor 
mechanische machines, zoals com-
pressoren, stoomturbines, pompen 
e.d. als voor elektrische machines zo-
als motoren en generatoren. 

Yves De Craecker, Business Development & 
Commercial manager: “Het is een groot mis-

verstand te denken dat we ons enkel op de 
grotere machines concentreren. De kleinere 
toestellen, tot 1 MW, vertegenwoordigen nog 
altijd meer dan 50% van onze omzet en creë-
ren een uitstekende base load voor onze 
shops in Belgie en Nederland.”

De creatie van drie business units met duide-
lijk gedefinieerde organisatie en verantwoor-
delijkheden, werpt ook een helder licht op de 
strategie van iedere unit. “Het is nu zeer dui-
delijk voor iedereen dat de strategie van MP 
Rotating gericht is op partnerships met grote 
klanten en een nog betere service in het alge-
meen, steunend op onze sterke punten, zoals 
flexibiliteit, transparantie, kwaliteit en uiteraard 

Offices in de diverse landen waar Mitsubishi 
vertegenwoordigd is. Er werken 10 mensen 
voor de unit, verdeeld over Project 
Management, Business Development en 
Mitsubishi Engineering.

Gertjan Bakkum: “We werken nauw samen 
met MP Rotating voor het uitvoeren van de 
werkplaatsgerelateerde activiteiten, zoals 
inspecties en reparaties, maar ook voor het 
aanmaken van nieuwe onderdelen. Onze 
samenwerking met MP Wind zal spoedig 
aantrekken, want hernieuwbare energie zit 
duidelijk in de lift. Er draaien steeds meer 
windturbines in de nieuwe energiecentrales. 
Verder is de trend dat men steeds meer 
gasturbines laat draaien op alternatieve 
brandstoffen, zoals biogas, om emissies te 
reduceren.” 
Naast de reguliere Mitsubishi klanten, heeft 
MP Power een mooie portefeuille van klanten 
waarvoor ze op regelmatige basis werken 

Gertjan Bakkum: “In de nieuwe orga-
nisatie houdt MP Power zich voorna-
melijk bezig met het plannen van Field 
Service en met werkplaatsactiviteiten 
zoals rotor overhauls en reparaties 
aan onderdelen. Deze werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in samenwer-
king met Mitsubishi Power Systems 
Europe voor Mitsubishi Gas- en Stoom 
Turbines maar ook voor andere OEM 
machines. Verder voeren we ook  
inspecties uit aan Solar Gas Turbines 
(Centaur 50 & Taurus 60) inclusief Zero 
Hour Overhauls en kunnen we ook  
volledige controls upgrades doen.”

MP Power is verantwoordelijk voor opdrachten 
vanuit de energiecentrales in Europa, Noord-
Afrika en het Midden-Oosten. De business 
unit opereert vanuit MP Zwijndrecht en Abu 
Dhabi en natuurlijk wordt er nauw 
samengewerkt met alle Mitsubishi Front 

PowerMP Power
uitvoeren, zoals Felix Schoeller (papier), 
Goodyear (banden), Stute (voeding), Notore 
Chemicals (meststoffen, Nigeria), NVA Therm 
Freiberg (energie), Hella Lippstadt (auto-
onderdelen), Ilte SPA Moncalieri (grafische 
industrie), Stadtwerke Aalen (energie), en 
Mondi Ruzomberok (papier). Met dit laatste 
bedrijf heeft MP Power onlangs een contract 
afgesloten voor het uitvoeren van een 
algemene inspectie, een controls upgrade en 
het leveren van Hot Gas Path Parts en 
Consumable Parts.

Meer info: 
gertjan.bakkum@maintenancepartners.com

Solar is a trademark of Solar Turbines inc. Maintenance 
Partners nv does not hold any license, nor has any 
agreement with Solar Turbines inc.

Even voorstellen: de NIEuWE business units van Maintenance Partners

Sinds kort gaat Maintenance Partners naar de markt met een nieuwe, duidelijke positionering: MP Rotating, MP Power en 
MP Wind zullen, onder de koepel van MPSE, naar buiten treden als drie business units die elk in hun eigen markt toonaan-
gevend zijn inzake know-how, ervaring, uitrusting en kwaliteit van service.
We vroegen Wim Schelfaut, COO van Maintenance Partners, naar het waarom achter deze nieuwe strategie.

Wim Schelfaut: “Het doel van deze strategie is om onze klanten in binnen- en buitenland een nog betere, meer directe 
service te leveren. Door op elke van de disciplines - rotating, power, wind - commerciële mensen in te zetten die jaren 
ervaring hebben in hun vakgebied, willen wij tot een beter en sneller begrip komen van wat de klant wil. Naast hen plaat-
sen wij voor elke discipline een gespecialiseerde engineering afdeling. Door specialisten in de eerste lijn te plaatsen kun-
nen we sneller en correcter reageren. Zij begrijpen de vragen van de klant onmiddellijk en kunnen ze op een duidelijke, 
correcte manier vertalen naar het dagdagelijkse operationele kader van Maintenance Partners.”

ook veiligheid. Dit resulteert in een grote tevre-
denheid bij de klant, wat automatisch leidt tot 
meer samenwerking en uiteraard meer busi-
ness. Mooie voorbeelden hiervan zijn SKW in 
Duitsland en de MONDI group, een van de 
grootste papier producenten van deze planeet, 
maar ook snelle interventies bij Borealis, Total, 
Sabic, en andere industriële bedrijven”, zo be-
sluit Yves De Craecker.

Elders in deze nieuwsbrief kunt u enkele 
succesverhalen lezen die een resultaat zijn van 
deze nieuwe aanpak.

Meer info: 
yves.decraecker@maintenancepartners.com



Toonaangevend
Bij industriële bedrijven in 
Nederlands en Belgisch 
Limburg en daarbuiten gaat 

een behoorlijke bel rinkelen bij de 
naam MP Maastricht. Toonaangevende 
plants in de regio, zoals Arcelor Mittal 
en Sappi, weten dat ze daar moeten 
zijn bij problemen met hun 
gelijkstroommotoren. Hoeft het te 
verwonderen dat MP Maastricht op 
volle toeren draait? 
We maakten een update met Pascal 
Marcelissen, site manager.

Revisie van DC motoren

Pascal Marcelissen: “MP Maastricht staat 
bekend voor zijn expertise in het reviseren 
van DC (gelijkstroom) motoren en heeft in zijn 
vakgebied een duidelijke voorsprong op zijn 

concurrenten opgebouwd. We zijn 
gespecialiseerd in het demonteren, reviseren 
en hermonteren van de collector en 
koolborstels, een cruciaal onderdeel van het 
anker van een elektromotor. Ze worden in 
onze workshop door bekwame technici 
afgedraaid en uitgefreesd, waarna ze zo goed 
als nieuw zijn.”

Zo’n revisie van een gelijkstroommotor is 
technisch een stuk complexer en 
arbeidsintensiever dan die van een 
wisselstroommotor (AC). Het vereist een 
diepgaande, gespecialiseerde kennis.

Pascal Marcelissen: “De cost of ownership 
van een gelijkstroommotor is zeer hoog, maar 
hij biedt dan ook heel wat voordelen t.o.v. een 
wisselstroommotor. Zo kun je de snelheid 
ervan heel nauwkeurig aansturen, iets 
waarvoor je bij een AC motor een 
frequentieregelaar nodig hebt. Dat is van 
belang in bijvoorbeeld de papierindustrie, 

waar je de rotatiesnelheid van verschillende 
cilinders en walsen in een productielijn perfect 
op elkaar moet kunnen instellen. Door onze 
diagnostische activiteiten en onze revisies 
houden wij deze dure motoren in topconditie.”

Alle roterende uitrusting

De medewerkers van Maintenance Partners 
staan niet alleen bekend om de diepte van 
hun expertise, maar ook om de breedte van 
hun ervaring en know-how. Dus kan je bij MP 
Maastricht terecht voor de revisie en 
herstelling van alle roterende uitrusting, zoals 
pompen, blenders, compressoren e.d.
De vestiging is ATEX gecertifieerd, wat wil 
zeggen dat ze mogen werken in gas- en stof-
explosiegevoelige omgevingen en speciale, 
vonkveilige motoren kunnen reviseren. 
Dat is o.a. van belang voor het partnership 
met ABB.
Pascal Marcelissen: “In onze vestiging werken 
15 bekwame mensen, waarvan 4 in de field 

In de kijker: MP Maastricht

Fuhrlander, WinWind, STX.
Revisie van de hoofdcomponenten voor de 
lokale servicebedrijven en “Power Producers” 
(windturbine-eigenaars), met werkgebied  
Europa. 

Bij MP Wind werken een 14-tal mensen, waar-
onder een business unit manager, engineers, 
sales engineers en field service engineers. Ver-
der wordt er intensief samengewerkt met de 
MP workshops, waar de revisie van de hoofd-
componenten gebeurt. 

Pascal Collin, Manager Business Develop-
ment: “ We ondersteunen de klant vanuit de 
vestiging die zich het dichtst bij de windturbine 
bevindt. De synergie met de andere business 
units past op alle fronten. 
We doen een beroep op :

• Engineers voor calculatie van grote 
 onderhoudsprojecten/contracten
• De kennis van generatoren, tandwielkasten 

en transformatoren die in principe in iedere 
MP vestiging gerepareerd kunnen worden.

• Field service engineers die flexibel inzetbaar 
zijn voor onderhoud en service op windtur-
bines. Zo kunnen we grote pieken perfect 
opvangen.

• Diagnostische engineers om complete 
windturbines door te meten, zowel elek-
trisch als mechanisch.

Actief in 
de opkomende windenergiemarkten

Pascal Collin: “In Frankrijk, Belgie en 
Luxemburg bieden we onder de naam 
Maintenance Partners een totaaloplossing. In 
Spanje, Portugal, Duitsland en Nederland 
werken we samen met lokale partners om een 
totaaloplossing te kunnen aanbieden.  Vaak 
zijn dat bedrijven die al jaren ervaring hebben, 
specifiek in het onderhoud. Ze hebben een 
enorme installed base. Met de competences 
van Maintenance Partners kunnen deze 
bedrijven zich lokaal ontwikkelen tot een “one 
stop shop”. Voor de toekomst staan landen 
als UK en Italië in de rij. Vergeet hierbij niet de 
Baltische Staten waar de komende jaren een 
enorme onshore groei gaat plaatsvinden.”

Internationale klanten en successen
 
Pascal Collin: “Er werden al mooie successen 
behaald, zoals de installatie van ons CMS sys-
teem op 6 Dewind windturbines in Luxemburg 
en België, een samenwerkingsverband met 

De business unit Wind legt zich toe op 
product en service activiteiten voor 
de Europese Onshore windindustrie. 
Dat omvat drie werkterreinen:

Totaal onderhoud op windturbines zodra ze 
uit de garantie tijd komen van de OEM, dit is 
meestal na 10 of 15 jaar. Hierbij kan de klant 
compleet ontzorgd worden d.m.v. de volgende 
activiteiten:

• Preventief Onderhoud
• Correctief Onderhoud, 
 inclusief 24/7 storingsdienst
• Leveren van onderdelen
• 24/7: Monitoring van productie en 
 technische data
• Wisselen van de hoofdcomponenten 
 inclusief de hijskraan
• Repareren van Generatoren,Tandwielkasten,
 Hoofdlager/as en Transformator
• Totale Management van de windturbines  
 incl. rapportage
• Speciaal “Conditie Monitoring Systeem”  
 voor 24/7 meten van de hoofdcomponenten.

Onderhoudswerkzaamheden voor fabrikan-
ten van windturbines die nog onder garantie 
zijn. Enkele voorbeelden: Nordex, Repower, 

WindMP Wind

onze Duitse partner voor de revisie van Nor-
dex, Repower en Fuhrlander  “MD-1500KW” 
type  generatoren, de revisie van droge trans-
formatoren voor een Nederlands IPP, en de 
projectbegeleiding van een Turbowind T400: 
ontmantelen, transport, complete revisie en 
verkoop van de windturbine van Frankrijk naar 
Italië” (zie verder in deze nieuwsbrief).

Werken aan de toekomst

MP Wind doet er alles aan om klaar te zijn 
voor de komende uitdagingen. Zo wordt het 
huidige CMS systeem doorontwikkeld tot een 
“intelligent” sturingssysteem voor windturbi-
nes on- & offshore. Het systeem zal in staat 
zijn een onderhoudsplanning af te geven, re-
kening houdend met de weersverwachting. 
Verder zijn restlevensduur-voorspellingen mo-
gelijk voor generator, tandwielkast en hoofdla-
ger, dit is van belang voor het preventieve 
onderhoud en voor investeringsprojecten. 
Verder wordt werk gemaakt van de ontwikke-
ling van de Britse en Italiaanse windturbine-
markten, Ook het op voorraad houden van de 
voornaamste tandwielkasten en generatoren 
voor klanten is een prioriteit.

Pascal Collin: “Het geïnstalleerd (MW) vermo-
gen van de Europese  Onshore windturbines 
gaat zich tot en met 2020 verdubbelen. Van-
daag de dag zijn er zo’n kleine 70.000 wind-
turbines op het Europese vaste land 
geïnstalleerd, variërend van 600 tot 2500 KW. 
Al deze turbines komen in de volgende 10 jaar 
uit de OEM garantie, waarna de eigenaar zal 
moeten kiezen uit een viertal opties:  
• afbreken en nieuwbouw, 
• doorgaan en zelf het onderhoud gaan doen,
• doorgaan met de OEM
• het onderhoud laten verrichten door een 

derde partij.

Ook in de windindustrie is een tendens aan het 
ontstaan waarbij klanten een totale ontzorging 
willen. Hierop gaat Maintenance Partners zich 
komende tijd richten in samenwerking met lo-
kale partners en windturbinefabrikanten.”

Meer info: 
pascal.collin@maintenancepartners.com

ploeg. Ze kunnen werken in een prachtige 
workshop waar we heel trots op zijn. Qua 
uitrusting en methodes zijn we mee met de 
allernieuwste ontwikkelingen. Het is dan ook 
geen toeval dat we een keur aan trouwe 
klanten hebben, zoals Arcelor Mittal (staal), 
Sappi (papier), ENCI (cement), Mosa (tegels), 
Carbolim (koolzuur), en vele andere.”

Meer info: 
pascal.marcelissen@maintenancepartners.com
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Stoomturbine herschoept!Nog een succesnummer van MP Rotating
MP Rotating rijgt de successen 
aan elkaar. Voor de Duitse pa-
pierfabrikant Mondi werd een 

grote stoomturbine herschoept, tot zeer 
grote tevredenheid van de klant.

Mondi is een van de grootste papierfabrikanten 
ter wereld, met 33.000 medewerkers en 
vestigingen in 30 landen. In hun papierfabriek 
in het Oostenrijkse Frantschach diende een 
grote stoomturbine herschoept te worden. 
Voor project manager Ken Gysbrechts was 
dit, gezien de tijdsdruk, een uitdagende maar 
succesvolle klus.

Ken Gysbrechts: “Van deze stoomturbine 
moesten we niet alleen de laatste drie 
schoepenrijen vervangen, maar ook het curtis 
wiel en de lagers herstellen. Bovendien 

hebben we de casing gemachineerd en  
de generator gereviseerd. Dat alles op 7 
weken tijd!”

De turbine geraakte op tijd klaar, tot grote 
tevredenheid van de klant. Het ziet er dus 
naar uit dat MP Rotating in de toekomst nog 
werk uit die richting mag verwachten. To be 
continued...

Meer info: 
ken.gysbrechts@maintenancepartners.com

LEES MEER OVER DE ONTWIKKELINGEN BIJ DE BUSINESS UNITS IN ONZE VOLGENDE EDITIE !

Een tevreden klant
met droogijs, bleek er nog meer aan de hand. 
Een team van winding-experts werd 
gemobiliseerd voor het herspieën van de stator.  
Maar liefst 350 spieën (25%) werden rond de 
klok vervangen. Ook werden er partiële 
herstellingen  uitgevoerd aan de wikkelingen. 
Vervolgens kreeg de statorwikkeling een 
keurige behandeling met isolatiehars en 
halfgeleiderlak.”

Meten is weten

Tijdens de werkzaamheden werden verschil-
lende metingen en inspecties uitgevoerd op de 
wikkelingen om de toestand op te volgen en 
werd het herstelproces bijgestuurd in functie 
van de resultaten. Iedere opeenvolgende actie 
resulteerde in een verbetering van de motor. 

Een geval van reanimatie

Na de eerste meting bleek dat de 40 jaar oude 
motor er zéér slecht aan toe was. De 
isolatiewaarde was nog slechts 30MΩ, er 
werden zéér hoge ontladingswaarden gemeten 
en brandsporen gevonden in de gleuven van 
het blik. De grote vraag was of de motor 
überhaupt nog te redden was. MP moest 
proberen de motor te ‘reanimeren’ en ervoor 
zorgen dat hij nog enkele jaren operationeel 
blijft.
Kristof Decuypere: “De stator werd verschoven 
zodat het blik en de wikkelingen van de stator 
en rotor bereikbaar werden. Na iedere stap in 
het proces werd er gemeten en overlegd met 
alle afdelingen bij de klant. Alle ogen waren op 
ons gericht. Na het reinigen van de wikkelingen 

MP Rotating wekt reuzenmotor terug tot leven
Een knoert van een motor die 
aan het eind van zijn leven lijkt 
te zijn, een klant die tijd wil 

kopen in afwachting van vervanging. 
Voeg daar nog een explosiegevoelige 
omgeving aan toe... een kolfje naar de 
hand van MP Rotating.

SABIC is een internationaal petrochemisch 
bedrijf met een Europees hoofdkantoor in 
Sittard en een productielocatie in Geleen. Het 
bedrijf heeft meerdere productieplants in 
Europa, waaronder Gelsenkirchen (Duitsland) 
en Teesside (UK). In Sittard en Geleen werken 
2.000 mensen. Wereldwijd zijn dit er ruim 
40.000 en het bedrijf groeit nog steeds. 

Explosief

Kristof Decuypere, Project Manager: “Bij SABIC 
in het Nederlandse Geleen was een stop 
gepland,  om een synchrone elektromotor met 
een vermogen van 12 Megawatt bij 180 toeren/
minuut, te reviseren. Om een idee te geven: de 
motor in kwestie is 6 meter hoog! De motor 
drijft een zuigercompressor aan die etheen 
samendrukt tot circa 3.000 bar. Na 
voorbereidende analyses, op basis van 
deelontladingsmetingen door onze collega’s 
van de Reliability-afdeling, kreeg MP Rotating 
de job toegewezen. Tijdens de werkzaamheden 
bleef een soortgelijke compressor in bedrijf in 
dezelfde compressorenhal. Onnodig te 
vertellen dat het hier om een EX-zone ging, met 
product onder hoge druk ...”

Grondige voorbereiding

Na een zeer grondige voorbereiding, waaronder 
een technische scope van de klant, werd door 
MP een gedetailleerde planning, een RI&E en 
een JSA opgemaakt. Na het aftekenen van de 
nodige werkvergunningen en het uitvoeren van 
de LMRA, kon het MP team aan de slag.
Kristof Decuypere: “Naast andere werken aan 
de installatie was ons werk cruciaal in de 
volledige stop, de rode draad zeg maar. De 
klant benadrukte sterk dat veiligheid van 
primordiaal belang is, gevolgd door kwaliteit en 
doorlooptijd.  We konden ons dan ook geen 
enkele fout veroorloven.”

Het eindresultaat is dat we een isolatiewaarde 
hebben van 2GΩ en één vierde van de 
aanvankelijke Partial Discharge-waarden met 
een veel beter patroon. Van een te ‘reanimeren’ 
motor, hebben we dus een startklare unit 
gemaakt. Ondertussen werden de wikkelingen 
nog voorzien van koppelcondensatoren om 
PD-metingen tijdens bedrijf mogelijk te maken.  
Zo is het voor de klant mogelijk om de motor 
continu op te volgen. Bovendien hebben we 
een stuk vroeger kunnen opleveren dan 
gepland”, aldus Kristof Decuypere.

Strenge veiligheidsmaatregelen

Gezien het werk in een EX-zone, waren er 
strenge veiligheidsmaatregelen van toepassing. 
Na het wegnemen van de grootste beplatingen, 
werd rond de motor een verwarmde tent met 2 
niveaus gebouwd, voorzien van sluizen. Zo 
werd de werkruimte een besloten ruimte en 
stond aan ieder sluis een brandwacht die 
registreerde wie er binnen aanwezig was, met 
een maximum van 4 personen tegelijk.

Een tevreden klant

Eddy Buysse, Manager Engineering: “Eén van 
de voornaamste redenen waarom MP deze job 
mocht uitvoeren, was omdat wij zéér sterk zijn 
wat betreft metingen en analyse op 
middenspanningsmachines. De Reliability-
afdeling heeft een niet te onderschatten 
aandeel gehad. Enerzijds hebben ze een 
nauwgezette opvolging gedaan voorafgaand 
aan de fabrieksstop en de klant telkens het 
nodige advies gegeven. Zo kreeg de klant de 
tijd om de stilstand voor te bereiden en in  
te plannen. Anderzijds hebben ze telkens 
aangegeven wat de volgende stap was tijdens 
het herstelproces. Voeg daarbij een zeer 
ervaren en professioneel team van techniekers 
en je krijgt de perfecte mix om dergelijke 
projecten tot een goed eind te brengen. 
Bovendien kon de klant vaststellen dat we 
continu oog hadden voor de veiligheid van 
iedereen. Tijdens de rondgang van onze QSE-
afdeling gaf de klant aan dat wij een voorbeeld 
zijn voor andere bedrijven.”

Meer info: 
eddy.buysse@maintenancepartners.com


