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FMDat: online tool voor
Asset Management
METAALCONSERVERING

Nieuw type overall voor
straalwerkzaamheden
Onlangs heeft Venko, A BrandSafway Company, nieuwe straaloveralls in gebruik
genomen. De eerste reacties van de gebruikers zijn positief: veiliger, lichter en
aangenamer om te dragen.
In de conserveringsbranche is het gebruikelijk om met normale antistatische en
vlamvertragende overalls te werken. ‘Maar dat wilden wij niet meer’, aldus Olaf Smale,
manager QC & Techniek bij Venko. ‘We zijn in 2012 overgestapt op een straaloverall met
kevlar-laag waar je met straalmiddelen niet zo snel doorheen gaat. Dat was al een enorme
veiligheidsverbetering. Nu zetten we de volgende stap en gaan we een nieuw type
straaloverall gebruiken.’

FMDat van Venko, A BrandSafway
Company, is een web-based applicatie
voor asset management. De online tool
is gericht op de beheersing van de
integriteit van staalconstructies.
Bovendien kan de applicatie worden
toegepast voor het beheer van de staat
van constructies, planning van onderhoud, registratie van manuren en het
real time weergeven van informatie
over de kwaliteit.
FMDat is de perfecte online tool voor
het continue beoordelen, controleren en
registreren van corrosie op leidingen en
staalconstructies. De database wordt
gevoed met onderzoeksresultaten waaruit strakke onderhoudsschema’s worden
samengesteld, met de mogelijkheid de uit
te voeren werkzaamheden te prioriteren.

De applicatie kan overal en altijd
worden geraadpleegd wanneer een
internetverbinding beschikbaar is.

Kwaliteitsborging
Een volledige lijst van alle objecten en
de conditie per object wordt in FMDat tot
in detail geregistreerd. Gegevens kunnen
real time worden geüpdatet. Naast de
resulaten van het coatingonderzoek
worden in FMDat ook de inspectiedatums,
tekeningen en fotomaterialen vastgelegd,
wat veel voordelen heeft in het kwaliteitsborgingsproces.

Uitgebreide rapportages
FMDat kent vele rapportagemogelijkheden. Met een druk op de knop kunnen
diverse overzichten worden geraadpleegd, zoals inspectie- en performancerapportages, registratie van manuren en
corrosierapportages op basis van Re/

Ri-waarden. FMDat is hoofdzakelijk gericht
op conservering, maar kan ook worden
gebruikt voor isolatie en non-destructief
onderzoek. De klanten van Venko die
inmiddels FMDat gebruiken zijn erg
tevreden over de applicatie. Verbeterpunten worden meegenomen in nieuwe
releases. Bovendien is maatwerk mogelijk
op basis van specifieke eisen en wensen
van opdrachtgevers.

Lichter
De oude overalls waren zwaar en konden vrij snel scheuren, legt Olaf uit. ‘Als dat gebeurt
moet je een nieuwe aantrekken. Ze zijn bovendien niet goedkoop. Daarom zijn we op zoek
gegaan naar een lichtere overall die nog beter beschermt. Die hebben we nu gevonden.’

Veiliger
De nieuwe straaloveralls van Venko zijn aan de achterkant uitgevoerd zoals een normale
overall. De voorkant is echter voorzien van een speciaal materiaal met een beschermende
werking. De overall voldoet aan alle certificeringen, ventileert beter en is lichter en soepeler
om te dragen. Olaf: ‘Als we iets kunnen doen om de persoonlijke bescherming van onze
medewerkers te verbeteren, doen we dat. We hebben nu de eerste serie nieuwe straaloveralls in gebruik genomen en de eerste ervaringen zijn erg positief. We zijn hier bovendien uniek mee in onze branche.’
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