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Zuid-Nederland is rijk aan kapitaalintensieve industrieën zoals de procesindustrie en de sectoren
luchtvaart, maritiem, energie en infrastructuur. Het onderhoud van kapitaalgoederen speelt er
een centrale rol gedurende de gehele levenscyclus. Veel bedrijven verleggen geleidelijk de focus
van de aanschaf van nieuwe kapitaalgoederen naar de operationele fase van de levenscyclus, in
het bijzonder naar het verlengen van die fase. Bedrijfseconomisch gezien is de operationele fase
zeer interessant, vanwege de lengte en de bijdrage aan de bijbehorende levensduurkosten.
Onderhoudsactiviteiten zijn gekoppeld aan deze fase, wat een duurzaam economisch perspectief
impliceert voor de bedrijven die hierin actief zijn, met regionale, nationale en internationale
kansen. Onderhoud speelt hierbij op twee manieren een cruciale rol: (i) als randvoorwaarde voor
het excellent uitvoeren van de eigen operatie, en (ii) als kans voor het ontwikkelen van nieuwe
omzet (business development) door het onderhoud van buitenlandse kapitaalgoederen in
Nederland uit te voeren dan wel door het exporteren van kennis, producten en diensten.
Het streven naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en veiligheid van assets (ook op lange
termijn) tegen zo laag mogelijke kosten, komt vaak neer op het voorspelbaar maken van
onderhoud, en dat vervolgens efficiënt uitvoeren. Hierin speelt Condition Based Maintenance
(CBM) een cruciale rol. CBM betekent dat onderhoud wordt uitgevoerd wanneer het echt nodig
is, op basis van een betrouwbaar vastgestelde conditie van de asset of een onderdeel daarvan.
Voor het vaststellen van deze conditie is een niet-destructieve meettechniek (NDO) nodig. De
combinatie van data uit de metingen met modellering biedt dan de mogelijkheid om onderhoud
en bijbehorende logistiek optimaal in te richten op basis van een voorspelde ‘restlevensduur’.
CBM als ‘hogere vorm’ van onderhoud is in vrijwel alle sectoren sterk in ontwikkeling. Een mooie
afspiegeling hiervan is de veelheid aan CBM- en NDO-gerelateerde initiatieven die in de voorbije
jaren zijn ontplooid. Daar waren regionale ontwikkelingsmaatschappijen (zoals Rewin, BOM,
Impuls en Midpoint Brabant), het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) en het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) bij betrokken. Dat vindt nu zijn culminatie in
deze roadmap.
De roadmap heeft ten eerste geleid tot een beter inzicht in en samenhang tussen al die
initiatieven. Ten tweede is in nauw overleg met het bedrijfsleven in Zuid-Nederland een aantal
nieuwe projectideeën geformuleerd welke in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Deze
projectideeën zullen op hun beurt een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en benutten
van de verschillende aspecten van CBM/NDO in de Zuid-Nederlandse industrie.
Rutger van der Male
Projectmanager Industrie, Logistiek & Maintenance, NV Economische Impuls Zeeland
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Introductie
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Maintenance neemt een centrale plaats in binnen de levenscyclus van kapitaalgoederen. Een
samenleving zonder onderhoud komt letterlijk tot stilstand. Installaties, systemen en producten
hebben onderhoud, reparaties en revisies (Maintenance, Repair & Overhaul, MRO, of kortweg
maintenance) nodig om duurzaam te kunnen blijven functioneren. In kapitaalintensieve
industrieën speelt het onderhoud van kapitaalgoederen een centrale rol gedurende de gehele
levenscyclus. Deze duurt vele jaren, soms zelfs tientallen jaren. Veel bedrijven verleggen
geleidelijk de focus van de aanschaf van nieuwe kapitaalgoederen naar de operationele fase van
de levenscyclus, in het bijzonder naar het verlengen daarvan. Bedrijfseconomisch gezien is dit
zeer interessant, vanwege de lange duur van deze fase en de bijdrage aan de bijbehorende
levensduurkosten.
Onderhoud speelt op twee manieren een cruciale rol: (i) als randvoorwaarde voor het excellent
uitvoeren van de eigen operatie en (ii) als kans voor het ontwikkelen van nieuwe omzet (business
development) door het onderhoud van buitenlandse kapitaalgoederen in Nederland uit te voeren
dan wel door het exporteren van kennis, producten en diensten.
De omvang van de totale MRO-markt in Nederland wordt geschat op €18 miljard, met circa
150.000 medewerkers. Uit onderzoek (REWIN, 2007) blijkt dat alleen al in Zuidwest-Nederland
circa 1.500 organisaties actief zijn op het gebied van onderhoud, aan de vraag- dan wel
aanbodzijde. Een substantieel deel daarvan behoort tot het MKB.
Innovatie binnen onderhoud is cruciaal om de concurrentiepositie van Nederland op orde te
houden. Veel van onze kapitaalgoederen in bijvoorbeeld de procesindustrie en infrastructuur zijn
verouderd. Het vraagt creativiteit en innovatie om met deze kapitaalgoederen te blijven
concurreren en de levensduur ervan op een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde
manier te verlengen. Bovendien vertegenwoordigen innovatieve onderhoudsdiensten, die OEM’ers
kunnen meeverkopen met hun equipment, dan wel onafhankelijke dienstverleners kunnen
aanbieden, een significant (internationaal) economisch potentieel.
Om beter te kunnen inspelen op de kansen met onderhoud en daarvoor benodigde innovatie te
stimuleren, is het DI-WCM opgericht, met en voor vertegenwoordigers uit belangrijke sectoren
als luchtvaart, maritiem, procesindustrie, energie en infra. Binnen het instituut staat het crosssectoraal bundelen van kennis, kunde en krachten in Nederland voorop. Samen met
vertegenwoordigers uit verschillende sectoren is gewerkt aan een innovatieagenda. Binnen deze
agenda krijgen tal van onderwerpen aandacht, variërend van puur technische zaken tot aan mens
& cultuur-aspecten die organisaties raken. De WCM community streeft naar ‘hogere vormen’ van
onderhoud, waaronder CBM, die een duidelijke bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.
Condition Based Maintenance (CBM) betekent dat onderhoud wordt uitgevoerd wanneer het echt
nodig is, op basis van een betrouwbaar vastgestelde conditie van de asset of een onderdeel
daarvan. Voor het vaststellen van deze conditie is een niet-destructieve meettechniek (nietdestructief onderzoek, NDO) nodig. De combinatie van data vanuit de metingen met modellering
biedt dan de mogelijkheid om onderhoud en bijbehorende logistiek optimaal in te richten op
basis van een voorspelde ‘restlevensduur’.
Vanwege de ruime beschikbaarheid aan data vormt de vertaling hiervan in informatie, op basis
waarvan daadwerkelijk kan worden gestuurd, een ‘big data’-uitdaging voor vele bedrijven. De
relatie tussen de kennisdomeinen CBM, NDO en Big Data wordt geïllustreerd door Figuur 1.
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Figuur 1 - Relatie tussen de kennisdomeinen CBM, NDO en Big Data.

Combinatie van CBM en NDO leidt tot voorspelbaar onderhoud, waarbij tegen dezelfde of lagere
kosten een betere beschikbaarheid, performance en veiligheid worden gerealiseerd.
Cross-sectoraal is er veel aandacht voor CBM en NDO. Daarbij kent elke sector zijn specifieke
uitdagingen gekoppeld aan typen equipment, gebruikte materialen en operationele
omstandigheden. Dat geldt ook voor de procesindustrie. De combinatie van verouderde assets,
lastig bereikbare equipment, uiteenlopende technologieën en hoge eisen met betrekking tot
veiligheid en beschikbaarheid verklaart de interesse van deze sector in CBM en NDO en mogelijke
innovaties en verbeteringen daarin.
De procesindustrie, met name de (petro)chemische industrie, is een belangrijke sector in ZuidNederland en ook op nationaal niveau is ze aangewezen als topsector. In de hele regio zijn
hotspots te vinden waar de procesindustrie sterk is: Geleen, Moerdijk, Bergen op Zoom, het
Sloegebied, de Kanaalzone bij Terneuzen. Asset owners zoals Sabic, DSM, Dow en Yara vormen
hier de ruggengraat van de economie. De concurrentiepositie van de procesindustrie is sterk
afhankelijk van kwalitatief hoogstaand onderhoud.
CBM is een complex thema dat zowel technische/technologische aspecten omvat als
bedrijfskundige en vooral afhangt van een goede onderlinge afstemming van deze aspecten. Een
belangrijke input voor CBM wordt verkregen via NDO. Voor beide thema’s geldt dat innovaties op
onderliggende domeinen – als fysische degradatieprocessen en faalmechanismen, meetprincipes
en sensortechniek, datatransport en -opslag, data-interpretatie, statistiek, predictive analytics en
maintenance management – voor een belangrijk deel ontstaan binnen het MKB.
Tegen deze achtergrond hebben de zuidelijke ontwikkelingsmaatschappijen een aanjaagtraject
uitgevoerd, gericht op kansen voor het MKB met CBM en NDO, met als resultaat deze roadmap.
De roadmap beoogt te informeren en bovenal een aanjaagfunctie te kunnen vervullen via het
aanreiken van kansrijke innovatieprojecten waarmee MKB’ers kunnen inspelen op behoeften van
asset owners uit de procesindustrie/chemie. Om tot deze projecten te komen, hebben KEC, NLR
en Manimcor een traject doorlopen zoals geïllustreerd in Schema 1.
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Quick scan van
wat er cross-sectoraal
al aan CBM/NDOprojecten is uitgevoerd
in Nederland.
Inventarisatie via o.a.
DI-WCM en NLR.

Maken van een
model voor de
beschrijving van alle
relevante aspecten
van CBM en NDO,
op basis ervaringen
militaire luchtvaart.

Twee workshops
met asset owners
voor het vaststellen
van behoeften,
knelpunten en kansen.
In samenwerking met
het KI< op het
Maintenance Valuepark
en Chemelot. Daarnaast
zijn één-op-één
interviews uitgevoerd
met verschillende
asset owners.

Koppelen van de
uitkomsten van de
workshops aan het
CBM/NDO-model en
opstellen van een
longlist van kansrijke
innovatieprojecten.

Meetings met
Syntens/KvK en
ontwikkelingsmaatschappijen i.v.m.
matching met MKB
capabilities. In overleg
met deze partijen en
kennis hotspots als
KI< en Gate2
terugbrengen van
de longlist tot een
shortlist.

Opstellen
roadmap.

Schema 1 - Proces voor het opstellen van de roadmap.

Op aangeven van enkele asset owners uit de chemie is gestart met een cross-sectorale
inventarisatie van reeds uitgevoerde of lopende CBM/NDO-projecten. Deze inventarisatie is
uitgevoerd in samenwerking met DI-WCM en NLR. Ook de ontwikkelingsmaatschappijen Impuls,
BOM en LIOF hebben informatie aangedragen. Dankzij de inventarisatie kon de roadmap worden
gericht op feitelijke witte vlekken met betrekking tot CBM/NDO-innovaties en -verbeteringen.
Vervolgens is een model ontwikkeld voor de beschrijving van het brede domein van CBM/NDO.
Dat model biedt een logische kapstok voor het categoriseren van de uitgevoerde of lopende
projecten, alsook voor het categoriseren van de nieuwe innovatieprojecten uit de roadmap.
Binnen de militaire luchtvaart worden CBM en NDO succesvol toegepast. De ervaringen in deze
sector (beschikbaar via NLR) zijn gebruikt om het CBM/NDO-model te ontwikkelen, met het oog
op cross-sectorale toepassing, zoals in de procesindustrie/chemie.
De structuur van het model is vervolgens gebruikt als kapstok tijdens twee workshops met asset
owners. Doel was het bepalen van behoeften, knelpunten en kansen waarop met innovatieve
projecten kan worden ingespeeld. Eén workshop is georganiseerd samen met het Ki< (Kennis- en
Innovatie Centrum) op het Maintenance Valuepark in Terneuzen. Een tweede workshop vond
plaats in samenwerking met Chemelot in Geleen. Daarnaast zijn individuele interviews gehouden
met vertegenwoordigers van asset owners.
Alle informatie die via de workshops en interviews is verzameld, is gekoppeld aan het
ontwikkelde CBM/NDO-model. Op basis daarvan is een longlist gemaakt van kansrijke
innovatieprojecten. In meetings met Syntens (nu Kamer van Koophandel) en de betrokken
ontwikkelingsmaatschappijen is de longlist gelegd naast de capabilities van de MKB-bedrijven uit
het netwerk van deze organisaties. In overleg met deze partijen en ‘maintenance kennis-hotspots’
als Ki< (Terneuzen) en Gate2 (Gilze-Rijen) is de longlist teruggebracht tot een shortlist. Ten slotte
is de roadmap opgesteld.
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Innovatie is kerncompetentie van succesvolle ondernemingen
Hoe komt het dat de snelheid van innovatie in veel gevestigde ondernemingen, en in het bijzonder in de
sector van niet-destructief onderzoek, zo traag is? Innovatie binnen NDO neemt 30 jaar in beslag om van
idee tot een succesvol nieuw product te komen. Twee elementaire voorwaarden moeten vervuld zijn om
van een innovatie te kunnen spreken: het moet een oplossing bieden aan een industrieel probleem en het
moet beschreven zijn in codes en standaarden, zodat de interpretatie van meetresultaten gereguleerd is.
Een aantal interessante bemerkingen kunnen gemaakt worden rond innovatie binnen NDO: (1) innovatie
wordt nog steeds bekeken als een consecutief, lineair proces (resultaten worden overgedragen aan de
volgende stap van het innovatieproces, zonder interactie), (2) NDO-oplossingen worden op een te laag
aggregatieniveau gezocht (iedere fabriek, afdeling voor zich) en (3) op een te korte tijdschaal bekeken,
en (4) er worden alleen technische aspecten behandeld. Gevolg hiervan is dikwijls dat innovatieve
oplossingen niet mature zijn bij implementatie en dus falen.
Een bestaande barrière is die tussen de wetenschappelijke en de praktische NDO-wereld. Er wordt (te)
weinig gecommuniceerd over problemen en technologische oplossingen en hierdoor gaan kansen verloren,
ook al omdat het gebruik van deze nieuwe technologieën opleiding en kennis vergt die meestal niet ruim
aanwezig zijn in het veld. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de ontwikkeling volledig wordt losgekoppeld
van de noden van de markt. Zelfs indien deze koppeling er is, vraagt een nieuwe NDO-dienst nog steeds
uitgebreide validatieprogramma’s om de techniek als valabel en betrouwbaar te kunnen catalogeren.
De NDO-wereld is er een van relatief kleine dienstverleners en grote asset owners aan de ene kant en
zeer grote leveranciers (elektronicaconcerns) aan de andere kant. Om hun intellectuele eigendom te
beschermen, zijn dienstverleners zeer geheimzinnig; dat beperkt de samenwerking in of over de
sectoren en laat belangrijke innovatieve bronnen ongebruikt.
Verder kan van de overheid niet verwacht worden om innovaties te sturen (ook al gebeurde dit vaak na
zware ongevallen). Wel kan ze als stimulerende partij optreden om het ondernemerschap te vergroten
en de link te leggen tussen nieuwe technologieën, bekende technische uitdagingen in de industrie en het
valideren van nieuwe meettechnieken. Ook zou een grotere aanwezigheid van alle betrokken actoren in
normcommissies uitwisseling en innovatie kunnen promoten.
Belangrijk is dat de rol van de toezichthouder wordt versterkt. Certificeringsbedrijven, als toeleverancier
aan industriële bedrijven, die bezorgd zijn over de kwaliteit van de uitvoering hebben te weinig macht
om op te treden. Verder worden nieuwe NDO-technieken veel strenger beoordeeld dan oude. Alle
instanties en aangewezen keuringsinstellingen zullen deze nieuwe technieken gelijk moeten behandelen
om innovatie mogelijk te maken.
Tot slot heeft uitvoering van NDO twee doelen, een maatschappelijk doel (garanderen van veiligheid) en
een commercieel/economisch doel (optimaliseren van de productiviteit). Deze twee zijn dikwijls in strijd
met elkaar en het zichtbaar maken van het belang van – en de nood aan – innovatie binnen NDO is
moeilijk. Ook is de economische waarde van NDO-innovatie moeilijk te becijferen en dus wordt NDO
meestal gezien als een noodzakelijke voorwaarde om aan de regelgeving te voldoen. NDO integraal deel
laten uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf, zou hier een oplossing
kunnen bieden.
(Samenvatting proefschrift Casper Wassink, “Innovation in Non Destructive Testing”, TU Delft, 2012;
repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Acd0e041c-7e1f-4c28-bc34-b81f0e00e55b)
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Positionering van CBM en NDO
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2.1 Condition Based Maintenance: strategische keuze
CBM wordt door velen gezien als een hogere vorm van onderhoud. Dit betekent echter niet dat
men ‘blind’ deze vorm van onderhoud zou moeten introduceren voor alle assets of onderdelen
daarvan. Belangrijk is dat voor onderhoud een strategie wordt ontwikkeld die is afgeleid van de
algehele bedrijfsstrategie en uiteindelijk ook een bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen; zie
Schema 2.

Corporate strategy

Maintenance strategy

Corrective maintenance

Preventive maintenance

Periodic

Predictive

Planned

Run-to-failure

Time-based
servicing, parts
replacement or
overhaul.
Includes periodic
inspection and
lifetime
replacement.

Surveillance,
monitoring,
testing,
in-service
inspection.

Condition-based
servicing, parts
replacement,
overhaul,
refurbishment,
modification.

Temporary repair,
repair, overhaul,
refurbishment,
replacement or
modification.

Unplanned
failure

Inspection and
failure diagnosis

Optimization process for program and activities

Schema 2 - Strategische positionering CBM.

Via gestructureerde methodieken als RCM (Reliability Centered Maintenance) kan onderbouwd
met analyses bewust de keuze worden gemaakt om bepaalde assets of onderdelen daarvan
condition-based te gaan onderhouden; zie Schema 3. Hierbij wordt een afweging gemaakt van
risico’s, kritikaliteit, veiligheid en kosten. In sommige gevallen kan men echter ook kiezen voor
preventief onderhoud of zelfs correctief onderhoud, als deze vormen adequaat en het meest
efficiënt zijn voor het betreffende geval.
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Decision scheme Condition Based Maintenance
Information (section)
FMECA (5.1.1)
RCM (5.1.2)

A1) possible to identify critical components, failure
mechanism & associated condition parameters ?

NO

Asset NOT SUITABLE for CBM

YES
Sensors available (5.6) ?
Location accesible ?
Data collection possible ?

NO
A2) can these parameters be measured ?
YES

Prognostic or predictive
tools available ? (5.3)

A3) can measured quantities be translated into
maintenance intervals / failures ?

NO

YES
Cost Optimization (5.4)

A4) does application of CBM yield financial
or safety benefit ?

NO

YES
A5) possible to implement CBM in organization ?

NO

YES

Proven methods (4)

A6) is commercial CBM system available ?

YES

Purchase & install

NO

Develop customized system
consider following aspects:

(3.1)

B1) is condition assessed directly or indirectly ?

Selection of sensors,
location, data collection,
frequency (3.1)
CMMS integration ?

B2) what is best method to measure ?

Prognostic tools (5.3)

Trending (5.3)

Legislation, authorities,
insurance, safety

B3) how to obtain maintenance intervals from data ?

B4) determine critical values for measured
parameters or trends

B5) are there any boundary conditions to consider ?
© WCMC - T.Tinga

Schema 3 - Beslisboom voor de inzet van CBM.

Veelal wordt CBM overwogen wanneer (i) er sprake is van kritische delen ten aanzien van de
operatie, (ii) bijbehorende degradatiemechanismen voorspelbaar zijn op basis van gegevens over
actuele conditie en/of gebruik en/of omgevingscondities, en (iii) deze gegevens daadwerkelijk zijn
in te winnen (bijv. via sensoren). Voorbeelden van toepassingen zijn het monitoren van de bladen
van de Apache helikopter (zie Praktijkcase 1) en het systematisch introduceren van CBM voor
kritische rotating equipment in een chemische plant (zie Praktijkcase 2).

14
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Praktijkcase 1
Titel:

Condition Based Monitoring in de militaire luchtvaart

Toepassing
Organisatie:

Luchtmacht

Contactpersoon:

Systeem/equipment:

Rotating Equipment in een helicopter

Faalmechanisme: Mechanisch

Probleem:

Verlagen maintenance kosten en via maintenance bijdragen aan de veiligheid (waarbij de Nederlandse luchtmacht de civiele veiligheidsstandaarden
heeft overgenomen). Standaard worden vanuit de OEM periodieke inspecties en bijbehorend onderhoud voorgeschreven. Via CBM kunnen
onderhoudsintervallen op een verantwoorde manier worden opgerekt.

Mogelijke oplossingen:

Preventief, correctief maintenance en visuele inspecties vs. CBM

CBM technologie
Sensor:

Gerrit Dijkstra

Trilling- en temperatuursensoren op kritische roterende onderdelen (die vaak ook nog eens met elkaar verbonden zijn.

Meetprincipe:

Trilling- en temperatuursensoren worden geplaatst op kritische roterende onderdelen, zoals de motoren, aandrijfassen en rotorbladen van een
helicopter. Deze zijn binnen het helikopterplatform met elkaar verbonden. Fouten op een component kunnen dus propageren richting andere
componenten (ook de onderliggende elektronica). De gemeten trillingsniveaus zijn een indicatie voor het falen van systemen. Voor de Apache
helicopter worden 18 accelerometers gebruikt voor vitale componenten. Deze niveaus kunnen off-line na een vlucht worden uitgelezen. Tegelijkertijd
kan het meetsysteem gebruikt worden om de roterende delen uit te lijnen om daarmee bovenmatige slijtage te voorkomen. Het meetprincipe is
ontwikkeld door de OEM die tevens de norm kan stellen dankzij de beschikking over veel data van een groot aantal helicopters (afdoende statistiek).

Systeem:

De accelerometers maken deel uit van een zogenaamd HUMS systeem (Health & Usage Monitoring System). Na een vlucht kunnen trillingsniveaus en
temperaturen via een externe connetor worden uitgelezen. Hierna kan op een computer met bijbehorende software een analyse worden uitgevoerd
tegen de norm. Op het scherm verschijnen indicatoren of de niveaus acceptabel zijn geweest of niet. Op basis daarvan kan een voorspelling worden
gemaakt van de resterende levensduur.

CBM oplossing
Kritisch systeem:

Alle roterende delen van een helicopter, met name de motoren, aandrijfassen en rotorbladen.

Wat te
meten/parameters:

De trillingsniveaus van 18 onderdelen worden gemeten. Daarnaast ook de temperatuurniveaus van kritische roterende onderdelen of de omgeving
daarvan, en olieverontreiniging (water en deeltjes).

Business case:

Er zijn twee belangrijke drivers voor het invoeren van CBM: 1) veiligheid en 2) kosten. Exacte monitoring van de status van onderdelen draagt uiteraard
bij aan de veiligheid van de bemanning en omgeving. Daarnaast betekent goede implementatie van CBM dat de reguliere (doorgaans relatief korte)
onderhoudsintervallen kunnen worden losgelaten en dat onderhoud kan worden uitgesteld tot het moment dat het echt nodig is. Er is hier gekozen
voor het gebruik maken van het systeem van de OEM. Ontwikkelen van een eigen systeem betekent ook dat dit systeem (luchtwaardig) gecertificeerd
moet worden. Dit is zeer kostbaar, daarnaast beschikt de OEM over meer ontwerpkennis en statistiek (meerdere klanten met dezelfde helicopter).

Vertaling naar
onderhoudsconcept:

CBM helpt de luchtmacht bij het optimaler plannen van onderhoud; dwz niet vasthouden aan vaste onderhoudsintervallen (relatief duur), maar
onderhoud uitvoeren wanneer het echt nodig is. Een monitoring systeem levert hiervoor de input. Tegelijkertijd wordt de veiligheid voortdurend
bewaakt, zodat het inplannen van het onderhoud op verantwoorde wijze gebeurt.

Resultaten:

CBM heeft geleid tot lagere onderhoudskosten en gefundeerde beslissingen omtrent onderhoudsschema's.

Beslismodel
Besliscriteria:





























Support vanuit de OEM heeft hier ook meegespeeld.
Beslisproces:

Beslistools:

Lessons learned
Aanbevelingen:

KSF:

De luchtmacht heeft samen met de OEM geconstateerd dat enkele roterende delen kritisch zijn en deze via CBM goedkoper en beter onderhouden
kunnen worden. De OEM heeft een meetsysteem geleverd, alsmede de statistiek en beslissoftware op basis waarvan onderhoud kan worden
ongepland.
Compleet HUMS (Health & Usage Monitoring System) van de OEM.

Probeer allereerst het totale onderhoudsconcept goed te doorgronden. CBM kan vervolgens helpen om de preventieve onderhoudsgedachte los te
laten en 'de waarheid' als het gaat om noodzakelijk onderhoud op te zoeken. Belangrijk is een goede afweging te maken waarbij zaken als faalgedrag,
turnaround time, levertijden, uniek vs. commodity, prijs, etc. een rol spelen.
Beschikbaarheid goed meetsysteem en goede statistiek (eventueel via de OEM).
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Praktijkcase 2
Titel:
Toepassing
Organisatie:

Condition Based Monitoring in de procesindustrie
Sabic, Bergen op Zoom

Contactpersoon:

Systeem/equipment:

Rotating Equipment

Faalmechanisme: Mechanisch

Probleem:

Verlagen maintenance kosten en bijdragen vanuit maintenance aan operational excellence

Mogelijke oplossingen:

Preventief, correctief maintenance vs. CBM

CBM technologie
Sensor:

Chris Schouten

Combinatie van trillingssensoren, oiliemetingen en thermografie.

Meetprincipe:

Vibratieanalyse, analyseren van oliemonsters en thermografie ter ondersteuning van troubleshooting. Trillingssensoren worden geplaatst op rotating
equipment, ter ondersteuning van Reliability Centered Maintenance (RCM). Via bewaking van de trillingsniveaus kunnen voorspellingen worden
gedaan omtrent restlevensduur. Hetzelfde geldt voor het periodiek analyseren van oliemonsters. De verontreiniging daarvan (met name aanwezigheid
van water) geeft een indicatie voor de reeds opgetreden slijtage en dus de restlevensduur. Thermografie betreft het maken van opnamen met een
warmtegevoelige (infrarood) camera. Plekken met relatief hoge slijtage binnen rotating equipment worden doorgaans warmer dan de omgeving en
zijn met een dergelijke camera goed te detecteren. Sabic gebruikt deze techniek niet echt als CBM techniek, maar zet deze in bij trouble shooting (dus
bij het analyseren van faalmechanismes/zwakke plekken in rotating equipment). Tenslotte worden alle seals van rotating equipment regelmatig
visueel geïnspecteerd. De seals bezwijken eerder dan de lagers. Seals met defecten geven een indicatie over de (achteruitgaande) status van de lagers.

Systeem:

Output trillingssensoren aangesloten op monitoring systeem in de fabriek. Oliemonsters worden handmatig verzameld en offline geanalyseerd op
samenstelling. Thermografische beelden worden tevens offline verzameld en vervolgens visueel geïnspecteerd.

CBM oplossing
Kritisch systeem:

Alle rotating equipment in de fabriek, in het bijzonder de lagers daarvan.

Wat te
meten/parameters:

Sabic gebruikt uiteenlopende parameters om de status en resterende levensduur van de rotating equipment te bepalen. Dit betreft o.a.
trillingsgegevens, oliemonsters, thermografische beelden en visuele inspecties van bv. seals. Als deze parameters beschikbaar zijn, wordt afhankelijk
van de betrouwbaarheidsanalyse op het totale systeem waarvan de rotating equipment deel uitmaakt en het gekozen onderhoudsconcept bepaald of
en hoe deze parameters zullen worden gebruikt.

Business case:

In tegenstelling tot het verleden heeft elke (deel)fabriek een totaal budget, waarvan ook maintenance betaald moet worden. Meer dan eens bestaat
daarom een druk de maintenance kosten te reduceren en vanuit maintenance een bijdrage te leveren aan operational excellence van de fabriek.
Vanuit de OEMs wordt typisch een preventief onderhoudsprogramma voorgeschreven, met periodieke inspecties en maatregelen, die veelal met de
nodige veiligheidsmarges zijn omgeven. Om een kostenreductie te bewerkstelligen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid (stilstand is enorm kostbaar)
en veiligheid te garanderen, hanteert Sabic een Reliability Centered Maintenance concept. Betrouwbare en nauwkeurige data over de status van de
verschillende assets is daarbij cruciaal. Condition Based Maintenance levert dus een belangrijke bijdrage aan het totale onderhoudsconcept.

Vertaling naar
onderhoudsconcept:

Doel van de introductie van Condition Based Maintenance is het definiëren en implementeren van de meest optimale onderhoudsconcepten per
(onderdeel) van een asset, in dit geval rotary equipment. Introductie van RCM vraagt een gedegen risico en betrouwbaarheidsanalyse. CBM kan op
kritische, enkelvoudig uitgevoerd equipment worden gebruikt om de onderhoudsintervallen maximaal, maar verantwoord te verlengen. Dit vraagt (i)
nauwkeurige conditiebewaking, (ii) trending en (iii) deskundige analyses ivm levensduurvoorspelling. Uiteraard worden bij het bepalen van het
onderhoudsconcept financiële aspecten meegenomen.

Resultaten:

Door doordachte inzet van CBM is Sabic in staat de onderhoudskosten van rotary equipment te verlagen. Dit betreft (i) verlenging van de
onderhoudsintervallen, (ii) bijdrage aan de uptime van installaties en (iii) verlaging van de directe onderhoudskosten (uren en materiaal). Sabic heeft
interne capaciteit om CBM te implementeren en op te volgen, met bijbehorende voordelen; o.a. makkelijk herhalen van metingen bij onduidelijkheid
en bv. bij inspectie van een bepaalde pomp, tevens andere zaken daaromheen bekijken.

Beslismodel
Besliscriteria:





























Uitvoerbaarheid en reproduceerbaarheid van metingen zijn tevens belangrijke criteria.
Beslisproces:

Leading in de besluitvorming is RCM. Op basis van risico- en betrouwbaarheidsanalyses wordt voor rotary equipment een onderhoudsstrategie
bepaald. Met name voor kritisch, enkelvoudig uitgevoerde onderdelen, leent zich CBM. In dat geval wordt gekeken naar uiteenlopende zaken zoals: (i)
zijn er conditieparameters (direct of indirect) beschikbaar?, (ii) zijn de metingen daarvan reproduceerbaar met een acceptabele nauwkeurigheid?, (iii)
is de monitoring technisch haalbaar?, (iv) is de CBM oplossing uitvoerbaar (omgeving, organisatie, bereikbaarheid, etc.), (v) levert de CBM oplossing
financieel voordeel op? en (vi) is er een norm die bij besluitvorming gehanteerd kan worden (dit is over het algemeen een probleem, hetgeen intern
een bepaald deskundigheidsniveau vraagt).

Beslistools:

Er is goede software voorhanden waarmee CBM data visueel gepresenteerd kan worden. Trending vraagt nog een eigen omzetting en interpretatie
(bv. pdfs naast elkaar leggen en analyseren). Veel kennis (in huis) is er nodig om de juiste onderhoudsintervallen te bepalen.

Lessons learned
Aanbevelingen:

KSF:
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Redeneer niet vanuit de beschikbare sensortechnologie maar vanuit de gekozen onderhoudsstrategie (voor Sabic is dit RCM). Vervolgens dient een
groot aantal aspecten te worden bekeken voor de definitie van de optimale CBM implementatie. Normen, bv. voor het vaststellen van PF-FFintertvallen (potential failure - functional failure), ontbreken, en ook de OEMs hebben weinig kennis daarover, waardoor over het algemeen relatief
veilige/conservatieve, dus dure, preventieve onderhoudsconcepten worden voorgesteld. Het (zelf) opbouwen van goede statistiek is daarom erg
belangrijk, waarbij moet worden gerealiseerd dat elke toepassing uniek is. Zo kunnen twee exact dezelfde pompen een totaal ander slijtagegedrag
tonen, wanneer de operationele belasting anders is. Steeds vaker werkt Sabic daarom nauw samen met de OEM om 'de juiste pomp op de juiste plaats'
te krijgen. Via acceptance tests waarbij de praktijkomgeving wordt gesimuleerd kan Sabic zich op voorhand vergewissen dat de afgenomen pomp
optimaal is voor de uiteindelijke toepassing, waardoor de opgebouwde statistiek ook daadwerkelijk kan worden ingezet in het kader van CBM.
Interne kennis over het gebruik, falen en monitoren van de betreffende apparatuur die moet worden onderhouden, alsmede inzicht in de potentiële
voordelen die CBM voor de organisatie als geheel kan opleveren. Al deze kennis is nodig om CBM op een verantwoorde en renderende manier te
introduceren. Deze kennis dient opgebouwd te worden, aangezien normen ontbreken. Redeneren vanuit een gekozen onderhoudsstrategie.
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De voorbeelden van CBM-implementaties tonen dat CBM vele aspecten van de organisatie raakt.
Er wordt dan ook op uiteenlopende manieren naar CBM – en gerelateerde processen als RCM,
VDM (Value Driven Maintenance) en PHM (Prognostics and Health Management) – gekeken,
vanuit verschillende invalshoeken en met diverse doelen voor ogen.
Binnen het huidige kader van een brede verkenning t.b.v. de Nederlandse procesindustrie zal hier
het begrip CBM nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt vormt een visie die primair is ontwikkeld
voor de militaire luchtvaartsector en daarin reeds succesvol wordt toegepast; zie Figuur 2. Het
moderne cross-sectorale denken nodigt vervolgens uit om verworvenheden en inzichten vanuit
dit luchtvaartdomein te toetsen aan of toe te passen in andere domeinen, zoals duurzame
energie (windturbines), maritiem, rail- en wegvervoer, procesindustrie en bouw.
Dit hoofdstuk gaat verder in op de definitie van CBM, de lifecycle, NDO/meettechnieken en
verschillende andere aspecten van CBM.

Figuur 2 - CBM wordt succesvol toegepast door de Nederlandse luchtmacht voor de Apache helikopter.

2.2 Wat is CBM?
Condition Based Maintenance kan duidelijk en eenduidig worden gedefinieerd als ‘onderhoud dat
wordt uitgevoerd wanneer het nodig is’, vaak aangeduid met ‘toestandsafhankelijk onderhoud’.
Het is zinvol voor de volledigheid hier nog even het evolutielijstje te geven van de ontwikkeling
op onderhoudsgebied, met CBM voorlopig als hoogste vorm:
1. Reactief onderhoud, oftewel reparatie ná falen.
Voordeel is dat enkel die componenten worden vervangen die ook daadwerkelijk defect zijn en
waarvan dus de maximaal beschikbare levensduur wordt benut. In feite heb je voor het uitvoeren
van dit soort onderhoud geen extra systeemkennis of informatie nodig: je wacht tot iets defect
raakt, vervangt de betreffende component en repareert vervolgens eventuele restschade. Echter,
dit type onderhoud kan duur, onaangenaam of onveilig uitpakken vanwege het defect raken en
uitvallen van de component of het (productie)systeem en er kan vervolgschade optreden.
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2. Proactief onderhoud, oftewel reparatie vóór falen.
Voordeel is dat dit type onderhoud planmatig kan worden beheerd m.b.t. componenten, logistiek
en manuren: je weet van tevoren precies wanneer en waar je wat moet gaan vervangen. Maar dit
kan duur uitvallen omdat componenten worden vervangen die nog veel langer te gaan hadden,
waardoor onnodige kosten worden gemaakt en er onnodige productie-uitval optreedt.
3. Condition Based Maintenance: reparatie wanneer nodig.
In principe het optimale model, want doel is het maximaal benutten van de beschikbare
levensduur van componenten en systemen en een minimale behoefte aan (reserve)onderdelen.
Echter, CBM kun je niet zomaar toepassen, het vereist continu kwantitatief inzicht in en kennis
over de momentane status van de component of het systeem, oftewel conditiebewaking.
Dit kan alleen worden bereikt met behulp van adequate indicatoren of kennis over het
degradatiegedrag door gebruik van de component – dit vereist weer dat je die degradatie kunt
meten of uitrekenen. Je zult bij CBM dus altijd te maken hebben met meten, opslaan, verwerken,
analyseren en rapporteren van parameters, instrumentatie (sensoren, bekabeling, brackets) en
een gevalideerd degradatiemodel dat scheurgroei, sterkte- of stijfheidsverlies, delaminatie,
corrosie, e.d. kan voorspellen.
Bovendien is er bij het toepassen van CBM op complexere samengestelde systemen nog een
extra eis: al weet je precies hoe lang een bepaald onderdeel van zo’n complex systeem (vliegtuig,
procesinstallatie of windturbine) nog mee zal gaan, je moet ook in staat zijn om op het juiste
moment de juiste reparatiehandeling te kunnen verrichten.
Dit laatste lijkt triviaal, maar is het zeker niet. Al is het in theorie mogelijk om de levensduur van
elke CBM-bewaakte component afzonderlijk te bewaken, in de praktijk zal het onhaalbaar zijn
om componenten afzonderlijk te vervangen als ze hun maximale levensduur hebben bereikt. Je
kunt namelijk niet op willekeurige momenten in een complexe installatie componenten gaan
vervangen, want de operationele inzetbaarheid of het productieproces zou continu worden
verstoord door die behoefte aan vervanging of reparatie. Met andere woorden, CBM vereist niet
alleen instrumentatie, meten van parameters en valide degradatiemodellen, maar tevens een
zinvolle bedrijfsmatige toepassing van deze kennis in een zogeheten business enterprise model;
daarbij dienen onderhoudshandelingen optimaal te worden geclusterd.
Een en ander wordt hieronder nader toegelicht en uitgewerkt.

2.3 De levensduurcyclus
Een willekeurig onderdeel van een constructie of een systeem doorloopt een levensduurcyclus
die globaal de volgende fases kent:
1. ontwerp, productie en inbouw/installatie;
2. implementatie en operationeel gebruik;
3. degradatie t.g.v. het gebruik;
4. herstel, reparatie en onderhoud.
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4

Ontwerp
Productie
Inbouw
Installatie

Herstel
Reparaties
Vervanging
Onderhoud

[* schema 4 *]

Implementatie &
Operationeel gebruik

Degradatie
t.g.v. gebruik
(onder invloed van
tijd, belastingen,
omgeving, corrosie,
erosie, vocht, temp., enz.)

2

3

Schema 4 - De levensduurcyclus van een component.

Deze levensduurcyclus (zie Schema 4) kan als volgt worden beschreven. Op basis van een set
ontwerpcriteria wordt een component ontworpen, ontwikkeld, gefabriceerd en uiteindelijk
ingebouwd of geïmplementeerd (blok 1). Het operationele gebruik ervan (blok 2) zal onherroepelijk
leiden tot degradatie van de constructie, de component of het systeem. Afhankelijk van het
materiaal en de belastingsomgeving kan deze systeemdegradatie verschillende oorzaken hebben:
puur het verstrijken van tijd (bijv. UV-licht dat kunststoffen aantast), mechanische belastingen,
corrosie, slijtage door zand (erosie), opname van vocht, verweken door hoge temperatuur, enz.
(blok 3). Om hieraan tegemoet te komen, heeft de ontwerper van tevoren een set onderhouds- of
herstelprocedures bedacht om de constructie of de component in gebruik te houden via reparaties
en vervangingen (blok 4).
Men dient te beseffen dat de fabrikant of ontwerper deze onderhoudsmaatregelen van tevoren
heeft moeten bedenken op basis van aannames, omdat in de ontwerpfase geen inzicht bestaat
omtrent werkelijk gebruik en werkelijke degradatie van het nieuwe ontwerp. Dit betekent – per
definitie – dat de set onderhoudsmaatregelen niet optimaal kan zijn: die is immers gebaseerd op
schattingen en aannames over toekomstige procesparameters. In principe wordt bij het
definiëren van onderhoudshandboeken juist een zwaar gebruik en ernstige degradatie
aangenomen om de veiligheid in de toekomst te garanderen. In veel gevallen valt werkelijk
gebruik daarom lichter uit dan in het ontwerp is aangenomen en is het ontwerp conservatief
(“component is sterker dan nodig”). Aan de andere kant kunnen nieuwe (nog onbekende)
gebruiksscenario’s en degradatieprocessen niet worden verrekend, hetgeen tot gebrek aan
conservatisme in het ontwerp kan leiden (“component is zwakker dan nodig”).
CBM betreft in principe de rechterkant van het levensduurschema van Schema 4 omdat onderhoud
meer te maken heeft met degradatie (3) en herstel (4) dan met ontwerp (1) of inbouw (2);
zie Schema 5.
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4

planmatig onderhoud
periodieke inspecties

Herstel
Reparaties
Vervanging
Onderhoud

vervangingen
operationele beperkingen
reparaties, mods

CBM =
processen 3 en 4
optimaliseren naar:
• economie
• productie/prestatie
• beschikbaarheid
• veiligheid

eindige levensduren

Degradatie
t.g.v. gebruik

meten
modelleren
analyseren
testen

(onder invloed van
tijd, belastingen,
omgeving, corrosie,
erosie, vocht, temp., enz.)

3

Schema 5 - De levensduurcyclus en CBM.

Om de aard van CBM-werkzaamheden te concretiseren, is in Schema 5 aangegeven om welke
feitelijke acties of werkzaamheden het bij CBM kan gaan:
	Degradatie:
- meten van achteruitgang van een component d.m.v. meten van rekken, trillingen,
temperaturen, vochtgehalte, toerentallen, drukken, enz.;
- modelleren van de fysieke degradatie door die meetwaarden via een modelmatige aanpak om
te zetten in levensduren, dimensieveranderingen, enz.;
- analyseren van die verkregen kennis om die zo goed mogelijk in te passen in de bedrijfsmatige
aanpak, oftewel het assetmanagement;
- uitvoeren van testen om de modellen te valideren of in het geval er geen model bestaat.
	Herstel/onderhoud:
- vastleggen van planmatig onderhoud volgens een vast (kalender)schema;
- uitvoeren van periodieke inspecties;
- vervangingen van componenten;
- instellen van operationele beperkingen, oftewel het minder zwaar gebruiken van componenten;
- definiëren van specifieke reparaties en modificaties;
- het meegeven van eindige levensduren bij bepaalde componenten.

2.4

Toestand bepalen, maar hoe?
Het kunnen toepassen van toestandsafhankelijk onderhoud vereist uiteraard kennis omtrent de
momentane én toekomstige toestand van een component of systeem. Daarvoor dienen de
stappen in het volgende schema te worden doorlopen (zie ook Schema 6):
	door meten, inspecteren en registreren worden parameterwaarden bekend die een maat zijn voor
de toestand; dit dient uiteraard niet-destructief te gebeuren (onder de brede noemer van NDO
zijn tal van technieken en methodieken beschikbaar en in ontwikkeling; deze komen in paragraaf
2.5 nader aan de orde);
	deze waarden worden vervolgens geanalyseerd, berekend dan wel gemodelleerd;
	om te komen tot een diagnose van de momentane toestand;
	hieruit wordt gepoogd de degradatie en het faalgedrag in de toekomst te voorspellen naar aard,
snelheid en omvang;
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	zodat die kennis toegepast kan worden in optimale onderhouds- en
assetmanagementprocedures, zoals daar zijn het aanpassen van:
- onderhoudsschema,
- onderhoudstechniek,
- logistiek proces,
- ontwerp,
- voorraadbeheer,
- operationeel gebruik;
	waarbij wordt bekeken of al deze inspanningen economisch nog wel zinvol zijn, oftewel hoe de
businesscase in elkaar zit en wat de ‘return on investment’ (ROI) is;
	bij dit alles dient uiteraard rekening te worden gehouden met (lokale, domeinafhankelijke)
regelgeving en certificatie- en veiligheidseisen.

Toestand bepalen, maar hoe?
door:
meten, inspecteren, registreren

1

vervolgens:
analyseren, berekenen, modelleren van alle (meet-/inspectie-/registratie-) gegevens

1

daaruit:
diagnose stellen

1

en proberen:
faalgedrag te voorspellen

1

daarnaast:
resultaten toetsen op zinvolheid/betrouwbaarheid/nauwkeurigheid,
oftewel het voldoen aan regelgeving en certificatie- en veiligheidseisen

3

met als uiteindelijk doel:

1. Techniek
2. Economie
3. Regelgeving
4. Business Enterprise

Alle inzicht en resultaten verwerken in de Business Enterprise:
• aanpassen onderhoudsschema
• aanpassen onderhoudstechniek
• aanpassen logistiek proces
4
• aanpassen ontwerp
• aanpassen voorraadbeheer
• aanpassen operationeel gebruik
• validatie Business Case / bepalen ROI

2

Schema 6 - Het CBM-proces.

Duidelijk is dat de afzonderlijke stappen in het hierboven beschreven proces toebehoren aan
verschillende deelgebieden, te weten:
A. Techniek
B. Economie (Kosten)
C. Regelgeving
D. Business Enterprise
Verwijzingen naar deze deelgebieden staan per element aangegeven in Schema 6 en het is t.b.v.
zinvolle CBM-implementatie relevant deze verschillen te onderkennen. Hierna worden de vier
bovengenoemde deelgebieden nader uitgewerkt.
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Condition based maintenance

in economische zin maar ook in ecologische en zelfs

Hoeveel procent van het onderhoud zal er momenteel

emotionele zin, als we allerlei zaken in ons leven gaan

condition-based, of ‘toestandsafhankelijk’ plaats-

vervangen of bijstellen op basis van de actuele conditie.

vinden, eerder dan op basis van planning of reactief op

En die trend is er, op tal van terreinen. In de gezondheids-

basis van geconstateerde defecten? Dat zal per

zorg zien we een hausse aan apps en businessmodellen

bedrijfstak wisselen, maar toch zal het bijna altijd

om op grond van meer actuele en zelfgemeten

relatief weinig zijn.

informatie over hoe ons lichaam erbij staat, te adviseren
over preventieve gezondheidsmaatregelen. In de

Meer dan mooi meegenomen

domotica is een vergelijkbare ontwikkeling te zien:

Weinig, omdat in die bedrijfstakken waar defecten heel

allerlei apps die maken dat we onze directe leefomgeving

kostbaar of gevaarlijk zijn, zoals in de aerospace, je liever

beter en slimmer kunnen besturen, wat ook weer leidt

gepland iets te vroeg vervangt dan reactief net iets te

tot minder beschadiging en dus tot minder onderhoud.

laat. De faalkosten bij vliegtuigen zijn veel hoger dan de

CBM is dus veel meer dan mooi meegenomen.

kosten van vermijdbaar onderhoud. In andere sectoren,
zoals de maritieme, blijft het vaartuig meestal wel

Goudmijnen

drijven bij falen, dus zijn daar bij onzekerheid over de

Maar vaak is het erg lastig om meer condition-based te

actuele toestand van de te onderhouden asset de

gaan werken. Neem de procesindustrie, toch goed voor

faalkosten lager dan de kosten van vermijdbaar

zo’n zes tot acht miljard euro per jaar aan onderhouds

onderhoud. Daar repareer je liever wat meer. In andere

kosten. Hier staat vaak een wirwar aan installaties en

situaties zegt de actuele conditie vrij weinig over

apparaten te draaien, met verschillende onderhouds

wanneer er iets stuk zal gaan. Bijvoorbeeld bij veel

histories, met verschillende onderhoudssystemen, en

elektronica, of software. Dus bij software komt er dan

vaak met geen of zeer beperkte manieren om de actuele

een nieuwe release (gepland onderhoud) of een update,

conditie van de asset te kunnen meten of te beoordelen.

voor je kapotte smartphone mag je al gauw gewoon een

Dat was er allemaal niet, tien, twintig of dertig jaar

nieuwe aanschaffen (reactief onderhoud).

geleden. De investeringsbeslissing om zo’n hele

En toch valt er enorm veel winst te behalen, niet alleen

meetkerstboom op te tuigen op zo’n oude installatie valt

2.5 CBM – Techniek
Technisch gezien zijn de stappen bij het toepassen van CBM redelijk eenduidig: van data-

acquisitie via signaalverwerking naar besluitvorming.
Conditiebepaling, data-acquisitie
Door meting van de juiste (proces)parameters wordt kwantitatieve informatie verzameld op basis
waarvan een uitspraak kan worden gedaan over de conditie van een object. Belangrijk onderdeel
is het uitvoeren van niet-destructieve metingen. Dit is het domein van NDO; een groep
activiteiten die gebruikt wordt om de conditie van objecten te bepalen zonder deze te
beschadigen. Veel van de technologie die gebruikt wordt in NDO is ook te vinden in het
ziekenhuis; voorbeelden zijn röntgenfoto’s en ultrasone echo’s. In NDO worden deze technieken
gebruikt voor het inspecteren van fabrieken, pijpleidingen, bruggen, vliegtuigen, enz.
Hier blijkt dus dat het dikwijls gaat om technologieën die reeds gebruikt worden in andere
toepassingsgebieden en daarom niet specifiek voor NDO-activiteiten hoeven te worden
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vaak negatief uit, zeker in tijden van economische

Barrières overwinnen

malaise. Maar hier is iets anders mooi meegenomen:

Zoals gezegd: het probleem met deze data is dus niet

namelijk dat er al heel veel gemeten wordt aan die

dat ze niet worden gemeten, het probleem is dat dat

‘oude’ assets en processen, maar net niet voor

meten gebeurt voor andere doeleinden. Plus dat in de

maintenance-doeleinden. Zonder dat bedrijven het in

organisatie van de meeste procesbedrijven andere

de gaten hebben, zitten ze al op goudmijnen met data

afdelingen en andere mensen verantwoordelijk zijn

voor CBM.

voor deze data. De uitdaging wordt dan op de eerste
plaats een organisatorische: hoe krijg ik alle partijen

Neem nu safety-data. Die worden al veel gemeten,

intern ervan overtuigd dat het nut heeft deze data te

moeten ook worden gemeten, maar worden zelden

delen? Recent nog hield een voedingsmiddelen-

gebruikt als input voor CBM. Niet omdat men dat niet

producent de boot af om te praten over een onderzoek

wil, of omdat het niet mag, maar omdat men er niet bij

naar het delen van data vanuit product-safety met

stilstaat dat het zou kunnen. Het zijn ook vaak andere

maintenance – de boodschap was: dat is een zaak van

mensen die verantwoordelijk zijn voor safety-data

operations, niet van maintenance. Dus zo’n beetje een

respectievelijk maintenance-data. Of wat te denken

‘terug in je hok’-benadering. Als we dergelijke

van energieconsumptie? Als een filter verstopt raakt,

organisatorische barrières weten te overwinnen,

zal het meer energie kosten om er vloeistof doorheen

kunnen we technisch grote stappen voorwaarts

gepompt te krijgen. De energieconsumptie is dus een

maken. Want dat bijna precies de data die je nodig

goede indicator voor een verslechterende toestand

hebt een deur verder al lang verzameld werden, dat

van de asset en dus voor CBM. Ook in de voedings

noem ik toch mooi meegenomen.

middelenindustrie zien we dergelijke gegevens; denk
aan data over verontreinigingen in het product zelf?

Henk Akkermans

Kleine metaaldeeltjes, olieresten en wat niet meer. Ook

Wetenschappelijk directeur DI-WCM

in volstrekt voor de volksgezondheid acceptabele

(Maintenance, juni ’14, pag. 24)

concentraties geven trends in dat soort waardes heel
bruikbare indicaties voor CBM.

ontwikkeld; er dient eerder een aanpassing te gebeuren om de toepasbaarheid te verzekeren
binnen het NDO-veld. Dat zal echter in de praktijk – zo wordt ook bevestigd in dit aanjaagtraject
– niet eenvoudig en rechttoe-rechtaan zijn.
Signaalverwerking
Vervolgens wordt de informatie omgezet in kennis over componentgerelateerde degradatie of
faalgedrag als gevolg van operationeel gebruik (signaalverwerking). Zowel de huidige toestand als
de geprojecteerde (verwachte) toestand in de toekomst wordt bepaald aan de hand van specifieke
degradatie- of faalmodellen. Deze kunnen materiaalafhankelijk zijn en per component verschillen.
Dan is het gebied gedekt van instrumentatie t/m prognostics, zoals aangegeven in Schema 7.
Besluitvorming
Uiteindelijk dient al deze informatie ingebracht te worden in een business enterprise model om
tot nut te kunnen zijn (besluitvorming). Deze laatste stap behoort uiteraard niet meer tot het
deelgebied Techniek maar tot dat van de Business Enterprise.
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Voorspellen degradatiegedrag
in de tijd; bepalen RUL

Prognostics

Voorspellen degradatie (failure
mode), maar niet wanneer

Prediction

Bepalen en begrijpen van de relatie:
“gebruik” vs. “degradatie”

Diagnostics

Op systeem-/componentniveau:
vaststellen failure modes

Failure-detectie

Op signaalniveau: events,
limietoverschrijdingen, enz.

Feature-extractie

Datamanagement
& -transfer

Meetdata

Data integrity; gaps; filtering; opslag;
dataoverdracht; signaalbewerking

Output van de instrumentatie

Inbouwen sensorsuite

Instrumentatie

Schema 7 - Techniek van CBM.

De volgende uitleg of kwalificatie kan nog worden gegeven aan de top-drie elementen van de
technische CBM-keten:
	Diagnostics: het bepalen van de huidige toestand van een component of systeem.
	Prediction: het voorspellen van de aard en omvang van degradatie, echter niet in de tijd gezien.
	Prognostics: voorspellen van degradatie inclusief een gebruiksafhankelijk tijdspatroon.
Pas bij de mogelijkheid tot prognostics kan onderhoud planmatig worden uitgevoerd. Met andere
woorden, CBM voor een bepaalde component kan alleen worden toegepast wanneer het volledige
(technische) pad van Schema 7 doorlopen kan worden.
De verschillende stappen van Schema 7 kunnen nader worden uitgesplitst. Bij instrumentatie en het
genereren van meetdata (de eerste twee processtappen) kan het gaan om een veelheid van te meten
parameters, zoals draaiuren, events, start/stops, temperatuur of drukverloop e.d.; zie het volledige
lijstje in Schema 8. Per meetgrootheid kunnen de beschikbare methoden verschillen, zoals ook is
aangegeven in Schema 8.
Prognostics
• draaiuren
• events
• degradatie (scheurgroei,
breuk, knik)
• chemische samenstelling
• stroomverbruik
• trillingsgedrag
• performanceverandering
• geluidsbronnen en
geluidsniveau
• temperatuur
• verontreiniging
• kleur
• volume
• ...

• asset-administratie
• olie-analyse
• rekmetingen
• Prediction
thermografie
• embedded sensors
• trillingsanalyse
• ultrasoon
• lasergun
Diagnostics
• stethoscoop
• filterpapier
• NDI overige technieken
• ...
Failure-detectie

Feature-extractie

Wat?

Datamanagement
& -transfer

Hoe?

Meetdata

Instrumentatie

Schema 8 - CBM en instrumentatie.
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Het uitvoeren van dataverwerkingsstappen om degradatie- en faalkennis op te doen, is de
volgende stap; zie Schema 9. Daarbij loopt het proces van datatransferacties t/m prognosticsfunctionaliteiten.
Prognostics

Prediction

• Interpretatie van kennis
• Voorspellen faalgedrag

Diagnostics

Failure-detectie

Feature-extractie

• Signaalverwerking
• Opstellen degradatiemodellen

Datamanagement
& -transfer

Meetdata

Instrumentatie

Schema 9 - CBM en signaalverwerking.

2.6 CBM - Economie, Regelgeving en Business Enterprise
Het deelgebied Techniek vult de ‘harde’ kant van CBM, terwijl de drie andere deelgebieden
Economie (kosten), Regelgeving en Business Enterprise het karakter hebben van bedrijfsmatige
processen die voortkomen uit, dan wel toegepast worden op, de techniek; zie Schema 10.

Regelgeving
Certificatie

Prognostics

Prediction

Diagnostics

Economie &
Business Enterprise
Failure-detectie

Feature-extractie

Datamanagement
& -transfer

Meetdata

Economie: Bepalen van
• Businesscase
• ROI
Business Enterprise:
Aanpassen van
• onderhoudsschema
• onderhoudstechniek
• logistiek proces
• ontwerp
• voorraadbeheer
• operationeel gebruik

Instrumentatie

Schema 10 - Economie, Regelgeving en Business Enterprise bij CBM.
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Zonder adequate certificering en inbedding in nationale en/of wereldwijde regelgeving (Schema 10,
links) is CBM niet zinvol toe te passen. Voorbeelden hiervan (kunnen) zijn het toepassen van
compleet configuratiemanagement, het periodiek ijken van instrumenten en sensoren, afdoende
beveiliging van dataopslag, validatie van theoretische degradatiemodellen, enz. Kijken we naar de
economie (Schema 10, rechts), dan heeft het geen zin om CBM-procedures op te zetten wanneer niet
duidelijk is hoe groot de ROI kan zijn. Evenmin heeft CBM zin wanneer geen procedures voorhanden
zijn die de verworven kennis over componentgedrag kunnen omzetten naar een betere bedrijfsvoering, zoals het aanpassen van onderhoudsschema’s, het ontwerp of het logistieke proces.

2.7 SUSTAIN: een database/toolbox-concept in de militaire luchtvaart
Een illustratie van een succesvolle implementatie van bovenstaande CBM-aanpak in een complexe
omgeving is te vinden in de militaire luchtvaart. Dit domein betreft een grote hoeveelheid aan complexe
en zeer uiteenlopende high-value assets, een enorme onderhoudswerklast aan gekwalificeerd (duur)
personeel en een grote behoefte aan maximale productiviteit (c.q. operationele inzetbaarheid).
Bovendien is er sprake van logistieke uitdagingen (verspreide geografische locaties) en gigantische
onderdelenstromen die, afhankelijk van het momentane politieke theater, zich over de hele wereld
kunnen verspreiden. Bij dit alles mag een bepaald vliegveiligheidsniveau niet worden onderschreden.
Gepoogd wordt het traditionele preventieve en correctieve onderhoud – daar waar mogelijk – te
vervangen door CBM-processen. Uit het voorgaande, met name Schema 6 en 7, blijkt dat hiervoor
aan een aantal noodzakelijke voorwaarden dient te zijn voldaan:
1. zinvolle technische en administratieve informatie vergaren en bewaren;
2. deze informatie verwerken tot kwantitatieve kennis omtrent degradatie- en faalgedrag van
verschillende componenten, incl. diagnostische en prognostische functionaliteiten;
3. deze verworven kennis inbrengen in bedrijfsmatige optimalisatieprocedures om over het geheel tot
een betere productiviteit of beschikbaarheid te komen tegen minimale kosten.
Om dit te verwezenlijken is voor de luchtmacht het zogeheten SUSTAIN-concept ontwikkeld. Dit
betreft een ambitieus (maar geslaagd) structural integrity-programma met als doel het bijeenbrengen
van alle relevante gegevens van alle vliegtuigsystemen van de luchtmacht in één en dezelfde
database; zie Schema 11. Op deze coherente en consistente set gegevens kunnen de voor CBM
benodigde processtappen worden toegepast: checken van de data-integriteit, permanente opslag
van alle ruwe gegevens (welke voor post-processing beschikbaar kunnen worden gemaakt) en, last
but not least, het genereren van een interface naar de gebruiker met CBM-functionaliteiten. In deze
toolbox worden de diagnostische en prognostische processtappen uitgevoerd.
Apache
Operationeel gebruik &
onderhoudsgegevens

Instrumentatie

Database

MSPU
FACE

NH90

C-130

F-16

Chinook

SDRS +
DBM

met: Loads/Usage/Life/Structural Integrity tool development

Geïntegreerde toolbox voor Usage/Debrief/RAM/LCC rapportage

Meten
Usage/
Loads

Berekenen
RAM data

Verbeteren
Life Cycle
Costs
4-11-2014

Schema 11 - Het NLR defensie-database/toolbox-concept SUSTAIN.
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Inmiddels bestaat het SUSTAIN CBM-concept voor de Nederlandse defensieorganisatie enkele jaren en
werpt het zijn vruchten reeds af. De huidige CBM-implementatiefase concentreert zich op het inrichten
en vullen van de gestructureerde SUSTAIN-database met gebruiks- en onderhoudsgegevens van de
vliegende wapensystemen F-16, C-130 Hercules en de drie helikoptertypes CH-47 Chinook, AH-64
Apache en NH90. Daarnaast bestaat er reeds een uitgebreide toolbox-functionaliteit die sterk
groeiende is en uiteindelijk een zo volledig mogelijke CBM-toepassing binnen de luchtmacht toestaat.
De CBM-ondersteunende modules in de huidige SUSTAIN-toolbox beschikken over de volgende
– operationele dan wel in ontwikkeling zijnde – functionaliteiten en tools:
a. Debrief/RAM-tool: een voor elk vliegtuigsysteem separaat ontwikkelde web-based service voor
debriefing en bepaling van RAM-getallen (Reliability, Availability, Maintainability). Deze kentallen geven
de effectiviteit aan van onderhoud en de mate van beschikbaarheid (productiviteit) van elk systeem.
b. PROUD (PROjected Usage Damage): een tool om de zwaarte van toekomstig (imaginair) helikopter
gebruik of een specifiek toekomstig deployment te kunnen afschatten; dit geeft een relatieve
zwaarte van gebruik t.o.v. een zelf te kiezen referentie.
c. CHAMP (CHinook Airframe Monitoring Programme): een Chinook loads & usage monitoring
programma op basis van de CVFDR (Cockpit Voice and Flight Data Recorder) en rekstrook
instrumentatie. De onderliggende procedure heet stethoscoop-methode: op basis van databus- en
rekstrookgegevens en neurale netwerken kunnen interne belastingen en materiaalspanningen in
componenten worden berekend.
d. HOLMES (Hercules Operational Life Monitoring & Evaluation System): een Individual Aircraft
Tracking (IAT) softwaremodule voor de C-130 Hercules, analoog aan en vergelijkbaar met CHAMP
voor de Chinook.
e. RAP++ (Reliability Analysis Program): een generieke probabilistische tool voor statistische dataanalyse en het bepalen van verdelingsfuncties, onderdelenvoorraadbeheer, gevoeligheidsanalyses,
berekenen van de kans op falen (betrouwbaarheid) en (probabilistische) optimalisatie.
f.		 SLAP++ (Stochastic Life Approach): probabilistische tool voor scheurgroei-analyses en levensduur
voorspelling t.b.v. het bepalen van optimale inspectieschema’s en onderdelenvervangingsschema’s.
g. PLATO (mission profile PLAnning TOol): een tool voor berekening van de absolute vermoeiingsschade
van een missie aan de hand van missieprofielen (hoogte, snelheid en duur voor elk vluchtsegment).
Kan ook voor prognostiek worden gebruikt als toekomstig (imaginair) gebruik wordt bepaald.
h. SHERLOCK: hetzelfde als PLATO, maar dan voor de C-130 Hercules.
i.		 CDI (Chinook Damage Index): het bepalen van de zwaarte van elke individuele Chinook-missie op
basis van rekstrookinformatie.
j.

SALSA (Stand ALone Strain data Acquisition system): een eenkanalig autonoom geminiaturiseerd
flexibel innovatief en kosteneffectief data-acquisitiesysteem voor metingen van rek met een
rekstrookje. De functie is het makkelijk en goedkoop kunnen meten van lokale rekken, zonder inbreuk
te hoeven doen in het vliegtuigsysteem. Dat wil zeggen, er is geen elektrische spanning van het
vliegtuig nodig en er hoeven geen kabels, connectoren en brackets te worden ingebouwd.
Bovengenoemde tools zijn dus bedoeld om:

1. gebruiks-, degradatie- en onderhoudsinformatie te vergaren;
2. de informatie te verrijken door toepassing van diverse modelleringen en de resultaten hiervan op te
nemen in de database;
3. de resultaten te verwerken tot kwantitatieve kennis over de relatie tussen gebruik en – berekend of
in de praktijk ondervonden – faalgedrag.
Het aantal statistische en degradatiemodellen zal toenemen naarmate zich nieuwe componenten en
nieuwe toepassingen aandienen.

Innovatie Zuid - Roadmap Condition Based Maintenance / Niet-Destructief Onderzoek

27

3

28

Wat is er al gedaan?

Innovatie Zuid - Roadmap Condition Based Maintenance / Niet-Destructief Onderzoek

3.1 Proces
Zoals eerder aangegeven was de opzet van het aanjaagtraject om uitgaande van een bevraging
van de verschillende stakeholders een aantal innovatieve projectinitiatieven te ontwikkelen, die
een projectgroep in een latere fase tot wasdom kan brengen. Dit traject beperkt zich tot de
chemische en petrochemische industrie in Zuid-Nederland. De verschillende stakeholders zijn:
asset owners: de eigenaren van de te onderhouden assets;
technology owners: de kennisdragers van de verschillende technologieën en/of
meetinstrumentaria;
solution owners: de bedrijven/dienstverleners die NDO-testen vermarkten;
overheid of regulerende partijen;
MKB: innovatieve bedrijfjes die interessante technologie/diensten kunnen leveren die tegemoet
komt aan de behoeftes van de asset owners.
Uit de confrontatie tussen de verschillende stakeholders kristalliseert zich een aantal
projectideeën/-initiatieven uit. Belangrijk hierbij was het verzoek uit de markt om eerst inzicht te
geven in recente ontwikkelingen en reeds afgeronde projecten. Dit overzicht is beperkt gebleven
tot CBM- en NDO-gerelateerde ontwikkelingen waarin een rol was weggelegd voor regionale
economische ontwikkelingsmaatschappijen (zoals BOM, Impuls en Rewin), NLR, DI-WCM en
regionale innovatiecentra (zoals Chemelot en het Ki< (Kennis- en Innovatie Centrum) van het
Maintenance Valuepark Terneuzen). Deze inventarisatie heeft geleid tot de metrokaart CBM/NDO.

3.2 Beperkingen
In de perfecte wereld resulteert de confrontatie van de noden en de technologische
mogelijkheden van de verschillende stakeholders in oplossingen voor bestaande problemen. Uit
alle contacten, interviews en bevragingen van partijen die betrokken zijn bij CBM/NDO kunnen
echter enkele conclusies worden getrokken die deze perfecte symbiose doorkruisen:
Ook al hebben alle asset owners wel een aantal gelijkaardige en/of specifieke problemen,
gerichte en bedrijfsoverschrijdende initiatieven zijn zeldzaam en dan nog vooral op lokaal vlak
(dicht bij elkaar gelegen bedrijven en/of mensen die elkaar kennen). Er is een aantal informele
netwerkjes ontstaan die problemen uitwisselen, maar dit is niet erg gestructureerd.
De wil om te investeren in de ontwikkeling van de CBM/NDO-techniek van de toekomst is zeer
beperkt. Dit geldt zowel aan asset ownerszijde, de vragende partij voor technische oplossingen,
alsook bij solution providers, die hierin een businessmodel moeten ontwaren.
Cross-sectorale uitwisseling van technologie is zeer beperkt.
Ontwikkelaars van fundamentele technologie worden bij het oplossen van de probleemstelling
zo goed als niet betrokken.
Ondanks deze uitdagingen is men er toch in geslaagd om via het divergentie-convergentiemodel
enkele initiatieven te definiëren die een verdere uitwerking verdienen.
Vanuit een aantal bevragingen zijn de meest interessante ideeën rondom CBM/NDOproblematieken verzameld. Het resultaat is een detaillijst met individuele technische uitdagingen
die een oplossing vragen, oftewel problemen waar de asset owners vandaag de dag mee worden
geconfronteerd. Deze technische problemen vragen om een oplossing en zijn bij meerdere asset
owners aanwezig. Een aantal is waarschijnlijk eenvoudig op te lossen door onderlinge
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uitwisseling, een aantal vraagt meer doorgedreven ontwikkeling en betrokkenheid van
verschillende kennisdragers.
Hier komt een eerste beperking op de tafel. De laatste jaren zijn er geen overvloedige budgetten
meer beschikbaar bij asset owner en solution provider om hier snel en zonder garantie op succes
een ontwikkeling te starten. Het ligt zelfs nog moeilijker. Wegens slechte ervaringen in het
verleden willen asset owners slechts een CBM/NDO-techniek afnemen die uitontwikkeld en
gecertificeerd is. Solution providers willen een dergelijke ontwikkeling slechts opstarten indien zij
de verzekering hebben van een gegarandeerde omzet om de ontwikkelkosten te kunnen
terugverdienen. Dit gecombineerd met de moeilijkheid om nieuwe technologieën te introduceren
vanwege de moeizame certificering maakt het een traag proces. Verder vragen nieuwe
technologieën nieuwe kennis. Kortom, binnen een vooral conservatieve omgeving met
vertragende normen en regelgeving lijkt een status quo wel haast onvermijdbaar. Ook is het
totale potentieel van de CBM/NDO-industrie tamelijk beperkt vandaag.
Neem als voorbeeld inspectie op hoogte. Iedereen heeft problemen om deze inspecties op een
goede en kostefficiënte manier door te voeren. Toch is er vandaag nog niet voldoende belang en
interesse om de commerciële businesscase rond te maken en een volwaardige technische
oplossing aan te bieden, ook al is er zeker vraag naar.
Een ander voorbeeld is het niet werken van stoompotten. Binnen een plant kan dit verlies
oplopen tot meerdere honderdduizenden euro’s, voor de gehele industrie betekent dit al snel een
verlies van miljoenen euro’s. In de VS wordt 45% van alle te verbranden brandstoffen gebruikt
om stoom te maken; naar schatting bedragen de kosten $18 miljard. Indien de stoomsystemen
zouden worden geoptimaliseerd, zou een besparing mogelijk zijn van €4 miljard (Bron: US
Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable energy). De werking van een stoompot
kan eenvoudig worden gecontroleerd door een combinatie van infrarood en ultrasoon testen.
Toch gebeurt dit vandaag nog niet standaard. Ook bestaan er technische oplossingen, bijv.
Smartjacket van Thermaxx.
Desondanks is een lijst samengesteld van meest interessante/kansrijke initiatieven; zie verderop
Schema 13. Deze lijst toont direct de al eerder genoemde breedheid van het domein CBM/NDO
aansluitend bij de deelgebieden Techniek, Economie (Kosten), Regelgeving en Business Enterprise,
zoals aangegeven in Hoofdstuk 2.

3.3

CBM/NDO-Model
In deze publicatie wordt gepoogd een universele Roadmap CBM/NDO te presenteren:
opgezet vanuit de kennis en ervaring in de (militaire) luchtvaartsector en onderbouwd door
praktijkervaringen, zoals hiervoor beschreven;
maar toepasbaar in andere domeinen, zoals duurzame energie (windturbines), maritiem, rail- en
wegvervoer, procesindustrie en bouw.
Dit heeft zijn neerslag gekregen in het CBM/NDO-model (Figuur 3), ook wel aangeduid als
‘metrokaart CBM/NDO’. Alle eerdergenoemde aspecten, deelgebieden en functionaliteiten zijn
hier samengevoegd. Ter verduidelijking: de verbindingen in het roadmapschema zijn niet
functioneel in die zin dat ze de onderlinge verbanden zouden aangeven tussen de deelgebieden,
maar laten wel zien wat de einddoelen zijn en de tussengelegen stations (vaardigheden) om daar
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te komen:
deelgebied A (Techniek, rechtsboven) kent veel vaardigheden waarvan er al de nodige mature
zijn;
deelgebieden B-D (Economie, Regelgeving en Business Enterprise) zijn uitdrukkelijk minder belegd
(immature) en vereisen dus nog (veel) speciale aandacht.

Metrokaart CBM - Processen & Activiteiten

Instrumentatie
Sensoren
Hardware

A.1

= technologie mature/beschikbaar

rekstrook

= technologie nieuw/in ontwikkeling
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Comparative
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B

SSD

A.3

Economie/
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Fibre Bragg Grating
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Diagnostiek/
Predictie

c
composietinterfaces
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Certificatie & QA
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(reparatie)
composieten
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reparatie
composieten

tear-down-inspectie

failuredetectie
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classificatie
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Management IWSM
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d
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CBM Guidelines
& Handboeken
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Filtering,
smoothing,
gap filling e.d.

A.4

C

Onderhoudsstrategie/
Business
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energy
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HD
technologie

D

Datamanagement
& Transfer

Degradatieprocessen

corrosiesensor
opstellen businesscase

A
A.2

bepaling RUL

FEM-analyses
FEM
ggasturbinesimulatie (GSP)

doorrekenen
gebruiksscenario’s

A
B
C

Condition Based
Maintenance

D

Figuur 3 - Roadmap CBM/NDO (metrokaart CBM/NDO).

De bolletjes (stations) op de metrokaart CBM/NDO representeren de diverse taken,
werkzaamheden, projecten, functionaliteiten en activiteiten die betrekking hebben op het
bereiken van een specifiek doel of ‘eindstation’. Uit de metrokaart CBM/NDO blijkt duidelijk dat
bepaalde deelgebieden ruim belegd zijn met activiteiten (bolletjes) en andere veel minder,
samenhangend met het bijbehorende TRL-niveau (zie Hoofdstuk 6). Het ‘beheer’ van de
metrokaart ligt bij DI-WCM.
Hierna wordt een en ander nader toegelicht.
A: Techniek
Binnen het deelgebied Techniek kunnen relatief veel verschillende activiteiten en projecten
worden benoemd. Voor instrumentatie en sensoren (station A.1 in Figuur 3) zijn er traditionele
technieken zoals meten van versnellingen en rekken die hun waarde reeds volop bewezen
hebben; zie de dichte bolletjes op de metrokaart. Maar er worden ook nieuwe technieken en
sensoren ontwikkeld en geëvalueerd, zoals:
Comparative Vacuum Monitoring (CVM) voor scheurdetectie in metaal.
Hierbij wordt in een zwaar belast gebied van een constructie, daar waar scheurgroei mag worden
verwacht, een soort vacuüm-patch geplakt. De techniek is erop gebaseerd dat wanneer een klein
volume onder vacuüm staat, dit zeer gevoelig is voor binnendringen van lucht, oftewel het
opheffen van het vacuüm. Wanneer zich onder zo’n patch een scheur manifesteert, zal er lucht
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‘lekken’ van de omgeving naar de vacuümholtes. Wanneer dit gemeten kan worden met een
speciale sensor (Figuur 4, zwart is vacuüm, blauw is omgevingsdruk), levert dit een gevoelige en
effectieve scheurdetectiemethode op.

surface crack
Figuur 4 - Principe van Comparative Vacuum Monitoring.

Corrosiesensoren.
In de militaire luchtvaart betreft onderhoud zo’n 60% van de total cost of ownership, waarvan
zo’n 30% wordt toegeschreven aan corrosiegerelateerde kosten en activiteiten. Bovendien
nemen corrosieproblemen in de tijd toe naarmate de asset veroudert. De ontwikkeling van
effectieve corrosiesensoren heeft in de afgelopen decennia echter geen hoge vlucht genomen en
blijft om deze reden een speerpunt voor onderzoek.
Embedded fibres.
Het bij de productie inbouwen van optische vezels in composietconstructies heeft als voordeel
dat de instrumentatie licht is en goed in het fabricageproces van composietconstructies kan
worden meegenomen.
Miniaturisatie.
In alle gevallen streven naar miniaturisatie van de instrumentatie en bijbehorende hardware,
zoals kabels, brackets en connectoren.
Voor datamanagement en data-overdracht van sensor(en) naar verwerkingseenheid (station A.2
in Figuur 3) is het van belang dat dit zo goedkoop en licht mogelijk gebeurt. Doelstellingen hierbij
zijn een onafhankelijkheid van de instrumentatie m.b.t. elektrische voeding, dus een autonome
manier van energieopwekking en een draadloze communicatie. Op dit gebied wordt momenteel
veel onderzoek gedaan; slimme, lichte stroomvoorziening is en blijft een punt voor onderzoek en
ontwikkeling.
Wat betreft bestaande kennis omtrent degradatieprocessen (station A.3 in Figuur 3), kan worden
gesteld dat de fysica van scheurgroei en corrosie in metalen genoegzaam bekend is. Echter, dit
geldt niet voor kennis over optimale corrosiebestrijding, die zeer afhankelijk kan zijn van
specifieke materiaalsoorten, ontwerpdetails, interfaces met andere materialen (galvanische
corrosie) en omgevingsinvloeden als vocht, zout, temperatuur, erosie, e.d. Met name het
gecertificeerd repareren van composieten en het probleemloos verbinden van composieten met
andere materialen verdient nog veel onderzoek en kennisopbouw, omdat juist in het
interfacegebied corrosie kan optreden.
Diagnostiek en methoden om degradatie te voorspellen vormen uiteraard een belangrijk station
(zie A.4 in Figuur 3) binnen de metrokaart CBM/NDO. Veel onderzoek is gedaan en veel kennis is
reeds aanwezig op het gebied van sterkteleer (numerieke analyses, eindige-elementensommen,
breukmechanica, e.d.), gebruiksbewaking (loads/usage monitoring), non-destructieve inspecties
(NDI) en levensduurbepaling of bepaling van Remaining Useful Life (RUL). Dit geldt voor zowel
niet-roterende componenten (brug, aandrijfas, staartvlak van een vliegtuig) als roterende delen
(pompen, rotorbladen, scharnieren, gasturbinecomponenten, e.d.).
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Er zijn echter nieuwe aandachtsgebieden ontstaan die de potentie hebben om zeer zinvol ingezet
te worden bij het opstellen van degradatiemodellen. Voorbeelden zijn reliability analysis, risk
assessment en probabilistische methoden en het bepalen van representatieve en eenduidige
‘condition indicators’ via complexe maar volledig geautomatiseerde onderliggende
rekenprocessen.
Prognostiek (zie station A.5 in Figuur 3) kan worden beschouwd als het ultieme middel om CBM
te kunnen toepassen; het is eigenlijk niets anders dan diagnostiek inclusief extrapolatie in de tijd
naar ‘einde levensduur’ van een component. Het ‘enige’ dat nodig is, is een valide
degradatiemodel.
B: Economie/return on investment
Dit station (zie B in Figuur 3) betreft het opstellen van een businesscase voor CBM en is duidelijk
een onontgonnen gebied. Toepassing van CBM beoogt het verhogen van productiviteit en het
verlagen van de onderhoudskosten door enkel toestandsafhankelijk onderhoud uit te voeren.
Echter, de trits van data-acquisitie, signaalverwerking en besluitvorming vergt wel up-front
investeringen, te beginnen bij het verwerven, inbouwen en opereren van sensoren en
bijbehorende randapparatuur. Het is in de regel erg moeilijk een concrete businesscase op te
stellen waarbij de (in de toekomst te verwachten) theoretische winsten ruimschoots opwegen
tegen de investeringskosten. Bovendien is niet alles in geld uit te drukken.
Als voorbeeld mag de Lynx helikopter dienen die de Koninklijke Marine (KM) zo’n 36 jaar in
gebruik had, van 1976 tot 2012. De KM heeft hoog in het vaandel een ‘smart’ asset manager en
‘smart’ maintenance manager te zijn. Daarom besloot men zo’n vijftien jaar voor het uiteindelijke
uitfaseren van de Lynx helikopter om een 17-kanalig meetsysteem te ontwikkelen en vlootwijd in
te bouwen voor gebruiks- en levensduurbewaking. Dit was het AIDA-systeem (Aircraft Integrated
Data Analysis); zie Figuur 5.

Figuur 5 - De AIDA-recorder van de KM Lynx helikopter.

Directe aanleiding was de noodzaak tot monitoren van enkele zwaar belaste onderdelen van de
hoofdrotor om bij een bepaald onderhoudsniveau de vereiste vliegveiligheid te kunnen blijven
waarborgen. De KM koos echter voor een (duurder, ambitieus) CBM-pad door meer te willen
meten: behalve hoofdrotor-rpm ook hoogte, snelheid, bank-angle, weight-on-wheels, motortoerentallen en -torques en materiaalrekken (-spanningen) op enkele locaties in de constructie
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van het onderstel. Uiteraard ging dit gepaard met een aanzienlijke investering en inspanning,
waarvan de businesscase van tevoren moeilijk was in te schatten. Op het moment van beslissen
was de volledige businesscase moeilijk te definiëren, omdat er een veelheid aan factoren speelde
rond inzetbaarheid, luchtwaardigheid en onderhoud. Pas enkele jaren na volledige introductie
van de AIDA-box bleek dat deze CBM-investering door de KM uiterst zinvol was, omdat:
Werkelijk operationeel gebruik door de gebruiker kon worden vergeleken met destijds door de
fabrikant geschat ontwerpgebruik. Slechts in twee van de twaalf ontwerp flight regimes bleek het
KM-gebruik van de Lynx helikopter zwaarder te zijn dan het ontwerpgebruik (dat betrof
autorotaties en 135 knots straight-and-level vliegen), hetgeen leidde tot (veel) langere levensduren
van diverse helikoptercomponenten. Meest in het oog springend: preventief onderhoud aan de
duurste motormodules van de Lynx (de gasgenerator en verbrandingskamer) kon met 50%
worden gereduceerd omdat de ‘time-on-wing’ kon worden verdubbeld; de besparing betrof een
grootte-orde van enkele miljoenen euro’s over de resterende lifetime van de Lynx-vloot.
Correctief onderhoud werd goedkoper omdat de maintenance engineers konden beschikken over
een database met betrouwbare procesparameters (engine performance data) en daarmee gericht
root cause analyses konden uitvoeren. Deze kennis kwam het zoveel mogelijk voorkomen van
bepaald faalgedrag in de vloot ten goede.
Last but not least: de opvolger van de Lynx, de NH90 helikopter, kwam in het jaar 2010 zo’n tien
jaar later dan was voorzien. Mede dankzij de CBM-data van de AIDA-box kon worden
bewerkstelligd dat de Lynx-vloot, via gerichte aandacht, langer in gebruik kon blijven dan
voorzien. Er werd dus een veel grotere inzetbaarheid van de helikoptervloot bereikt door het
CBM-proces. De financiële besparingen die dit met zich meebracht, waren destijds ook niet
correct in de businesscase voorzien en beschreven. Deze waren significant, om nog maar te
zwijgen over het operationele voordeel dat de CBM-aanpak opleverde. Was de AIDA-box er niet
geweest, dan was de KM Lynx-vloot zeer waarschijnlijk ettelijke jaren eerder uitgefaseerd en was
er sprake geweest van een uiterst onwelkome ‘operational gap’ in de KM helikoptercapaciteit.
C: Regelgeving, Certificatie & Quality Assurance
In de militaire luchtvaart wordt gewerkt in de zogeheten driehoek van normsteller, gebruiker en
onderhouder. Onderhoud wordt hierbij door de onderhouder gepland en uitgevoerd met
inachtneming van eisen die de normsteller (regelgever) voorschrijft m.b.t. luchtwaardigheid,
vliegveiligheid en kwaliteitsborging; daarbij kan de gebruiker zo maximaal mogelijk beschikken
over de asset (de vliegtuigvloot). Hiervoor zijn diverse procedures bedacht en uitgewerkt. Voor
militaire toepassingen bestaan de AQAP-normen, oftewel NAVO-standaards voor kwaliteitszorg
bij defensieproducten. Voor civiele toepassingen zijn er de wat oudere (2004) PAS-55 normen
(Publicly Available Specifications) die een gestructureerde aanpak geven volgens de bekende
‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus. Uit PAS-55 is de nieuwe standaard ISO-55000 ontstaan, die in
januari 2014 werd gepubliceerd.
Op de metrokaart CBM/NDO staat voor station C, als voorbeeld, één specifieke activiteit vermeld
die van belang is bij CBM in de militaire luchtvaarttoepassing: certificatie van
composietreparaties. Dit is illustratief voor een situatie waarin technisch gezien een mooie
CBM-oplossing voorhanden is (een nieuwe component kan worden geproduceerd en geleverd,
ontworpen in composietmateriaal, dat lichter, simpeler en goedkoper is en tevens minder
onderhoud nodig heeft dan de traditionele metalen component). Echter, indien bij de introductie
van dit nieuwe composietonderdeel niet wordt gezorgd voor een adequate toetsing aan de
regelgeving, mag de component niet eens worden ingebouwd en gebruikt en zijn alle tot dan toe
geleverde inspanningen en gemaakte kosten voor niets geweest. Het is dus zaak bij de
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introductie van CBM-procedures de gehele keten te overzien en alle deelgebieden en stations
van de metrokaart CBM/NDO ‘aan te doen’.
D: Onderhoudsstrategie en Business Enterprise
Wat hierboven over station C wordt gesteld (dat het aspect Regelgeving moet worden
meegenomen voor een zinvolle CBM-toepassing), geldt ook voor station D. Hier moet worden
onderzocht wat de beste onderhoudsstrategie is om de verworven kennis uit station A (Techniek)
toe te passen.
Als precies bekend is wanneer een bepaalde component gaat falen en vervangen of gerepareerd
dient te worden, kan dit moment uiterst ongunstig uitkomen. De asset kan bijv. net een
voorgaande onderhoudshandeling hebben ondergaan voor een andere CBM-bewaakt onderdeel
of de asset is net verplaatst naar een out-of-area locatie, ver weg van de onderhoudslocatie. Het
is dus onzinnig om per onderdeel een onderhoudshandeling te verrichten die enkel gericht is op
dat specifieke onderdeel. Het zal – per definitie – nodig zijn bepaalde onderhoudshandelingen te
clusteren, naar voren te halen of juist uit te stellen tot het meest geschikte moment. Het proces
dat dit tot stand brengt, het opstellen van de Business Enterprise of het beheer voor de beste
onderhoudsstrategie, is wat bedoeld wordt met station D. Dit aspect wordt vaak verwaarloosd of
vergeten bij het opzetten van CBM-toepassingen, maar is dus uiterst belangrijk.
Diverse handboeken en kengetallen zijn beschikbaar als hulpmiddel voor het bepalen van de
meest optimale onderhoudsstrategie. Een voorbeeld is het uiterst complete en voortdurend
geactualiseerde handboek ADS-79D-HDBK, dat door de US Army is ontwikkeld voor militaire
vliegtuigen. Dit informatieve document wordt door de US Army vrij ter beschikbaar gesteld:
www.amrdec.army.mil/amrdec/rdmr-se/tdmd/Documents/ADS-79D-HDBK.pdf.
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DAISY van innovatie naar implementatie
In 2014 is het World Class Windturbine Maintenance (WCWM) project afgerond, met resultaten die de
verwachtingen overtroffen. Bundeling van Nederlandse kennis en kunde op het gebied van onderhoud
heeft vruchten afgeworpen in de vorm van een Dynamic Asset Information System (DAISY), waarmee
op integrale wijze operatie en onderhoud van windturbines kan worden geoptimaliseerd; zie Figuur 6.
Een mooi, echt Nederlands product, met een hoge exportpotentie. De betrokkenen zijn tevreden over
de resultaten. Logisch als er rendementsverbeteringen van bijna twintig procent mogelijk blijken.
Het WCWM project is feitelijk ontstaan uit onvrede bij windturbine-eigenaren over de performance van
windturbines, dienstverlening in de markt en gebrek aan transparantie. Voorheen konden windturbineeigenaren slechts zeer beperkt data verkrijgen over de eigen turbines. Het Nederlandse consortium
heeft daarom besloten een onafhankelijke capability te ontwikkelen waarmee de status van
willekeurige turbines van willekeurige eigenaren kan worden gemonitored. Dankzij koppeling met een
geavanceerd maintenance- en assetmanagementsysteem kunnen op basis van bewerkte data monteurs
worden aangestuurd en zij kunnen relevante data terugsturen naar een control room. Door turbine- en
onderhoudsdata te combineren met gegevens over wind- en weersvoorspellingen en de actuele
energieprijs, kunnen operatie en onderhoud worden geoptimaliseerd op korte termijn alsook over de
gehele lifecycle.
De partijen Delta, Oliveira en IMS International (samenwerking tussen het Nederlandse KEC en het
Zuid-Afrikaanse Filanet) hebben de handen ineengeslagen voor verdere commercialisering van DAISY.
De rol van de MKB-bedrijven Oliveira en IMS International is daarbij vooral het inbrengen van innovaties
en technologieën. Delta heeft de kennis en ervaring om deze professioneel op de markt te introduceren
en in windparken te implementeren.
DAISY wordt door partijen gezien als ‘enabler’ voor onafhankelijke advisering richting eigenaren en
onafhankelijke monitoring- en inspectiediensten tot aan het daadwerkelijk uitvoeren van onderhoud.
Ondersteund door de onafhankelijke Maintenance Control Tower van IMS International op Gate2
(Gilze-Rijen) kan het consortium in samenwerking met buitenlandse partners zelfs performance-based
een eigenaar aan de andere kant van de wereld compleet ontzorgen op het gebied van operatie en
onderhoud. Via sensoren kunnen turbines op afstand worden gemonitord en via het maintenancemanagementsysteem kunnen op afstand monteurs worden aangestuurd en ondersteund; zij kunnen
zelfs via een satelliet data terugsturen naar de control tower in Nederland, waar de regie wordt gevoerd.
Proactief asset- en maintenance-management kan beschikbaarheid en zelfs opbrengsten voor de
eigenaar garanderen.
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Gewenste ontwikkelingen
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Voor het definiëren van (door asset owners) gewenste ontwikkelingen en bijbehorende
innovatieprojecten, zijn de verzamelde data uit workshops en interviews gekoppeld aan het model
zoals omschreven in Hoofdstuk 3. De ideeën uit de CBM-gerelateerde workshops zijn zoveel
mogelijk ingedeeld in overeenstemming met de lijnen van de metrokaart CBM/NDO; zie Schema 12.
TECHNIEK

ECONOMIE/ROI

ALGEMEEN

 nderhoudsbewust ontwerpen,
O
Design for CBM.

Geld/business case voor CBM.

Beslismodel, guidelines,
analyse of en hoe CBM te
implementeren.

Belang van data, ook over
20 jaar.
Big data. Hoe moet ik daarmee
omgaan? Hoe houd ik de
kosten laag?
Hoe voorspel ik remaining
lifetime, bijvoorbeeld
oprekken onderhoudsintervallen
voor lagers?

Variaties door marktwerking.
Hoe kan ik daar met
maintenance op inspelen?
Haalbaarheid introduceren
nieuwe technologie.
Hoe kan ik helder maken wat
CBM oplevert?

BUSINESS ENTERPRISE

Inbedding binnen bestaande
omgeving, o.a. IT.

Acceptatie bij het management
en doorvertaling richting beleid.

Innovatieve dataverzameling
(efficiënt, effectief) bijv. via een
handschoen met sensoren

Projectscope/businesscase en
KPI’s, vasthouden aan KPI’s voor
langere tijd.

Aanbesteding: kwaliteit van
contractors. Hoe te selecteren
op kennis en kunde binnen de
geldende beperkingen van
aanbesteding?
Hoe doorbreek ik vangnet van
financiers, verzekeringsmaat
schappijen en OEM’ers (zoals bij
windenergie), gericht op
voorkomen risico’s?
Instabiele regelgeving.
Wet periodieke revisie electro
motoren. Zijn die revisies wel
allemaal nodig?
Onnodige revisies en
vervangingen.
In kaart brengen wettelijke
beperkingen in de vorm van
vaste onderhoudsintervallen.

Onafhankelijk advies/keurmerk
CBM-implementatie. Wellicht
via de community/site?
Leren van de aanpak binnen de
commerciële luchtvaart.

Kosten data storage.

Hoe kom ik tot een goede
criticality ranking?

REGELGEVING

Cross-sectorale uitwisseling.

Kennisniveau t.a.v. proces,
equipment, organisatie; kleine
zaken kunnen soms tot grote
problemen leiden.
Gebrek aan data-analisten.
Transparantie (bijv. operatie
vs. maintenance), cultuur,
managementsupport
Data over de keten heen (o.a.
ops-maintenance).
Supply chain dynamiek en
commitment van de keten (bij
uitbesteding).
Cultuur m.b.t. dataregistratie.
Niet nakomen afspraken;
bijv. toch maar revisie i.p.v.
monitoring die was afgesproken.
Trek e.e.a. breder dan
onderhoud; is niet alleen een
‘onderhoudsprobleem’.
Mogelijkheden van bestaande
systemen beter gebruiken.

Schema 12 - Ideeën uit de workshops.
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Via bundeling van gelijkaardige projecten en CBM- en NDO-gerelateerde zaken is een longlist
opgesteld. Wederom is hierbij de link met het CBM/NDO-model behouden. Daarnaast is een
inschatting gemaakt van de aard van elk project, met de volgende opties:
Project in de vorm van een serious game; met name ter kennismaking met CBM/NDO en alle
relevante implementatie-aspecten en voor het creëren van awareness betreffende de breedheid
van het domein, alsook de potentiële opbrengsten.
Cross-sectorale uitwisseling van CBM/NDO-gerelateerde kennis, ervaring en technologie.
Pilotproject om innovaties op beperkte schaal uit te proberen.
Implementatieproject voor een bewezen innovatie in een bredere, operationele omgeving.
R&D-project gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis.
Na overleg met ontwikkelingsmaatschappijen en maintenance-hotspots Maintenance Valuepark
Terneuzen en Gate2 (Gilze-Rijen) is een shortlist van projecten gemaakt op basis van een
inschatting van twee criteria:
(i) draagvlak bij asset owners (behoeftestellers);
(ii) kans op matching met capabilities van het MKB.

Maintenance uitdagingen Condition Based Maintenance & Niet-Destructief Onderzoek
De uitdaging

40

Achtergrond

Concrete vragen

1 Hoe kan je
goedkoop
maintenancegerelateerde
data opslaan
en omzetten
naar zinvolle
informatie?

Het maken van beslissingen over de conditie van
een asset doe je liefst op basis van zo veel mogelijk
data. De opslag van grote hoeveelheden data
voor lange termijn wordt als lastig en kostbaar
ervaren. Dit geldt zeker wanneer de data uit
verschillende bronnen afkomstig is (zoals het
operationele proces, continue en periodieke
metingen, de OEM’er en service provider, etc.). Hoe
meer data wordt opgeslagen, hoe lastiger het is
om hier zinvolle en betrouwbare informatie uit te
halen, en hoe onvriendelijker het systeem voor de
eindgebruiker.

Hoe kan de opslag van grote
hoeveelheden data, uit verschillende
bronnen, eenvoudiger en
goedkoper. Hoe kunnen we uit deze
grote hoeveelheid data snel en
betrouwbaar informatie halen zonder
hiervoor zelf een grote hoeveelheid
data-analisten in dienst te moeten
hebben? Hoe kunnen we snel en
makkelijk de relevante rapportages
halen, en hoe zorgen we ervoor dat
we tijdig gewaarschuwd worden
in het geval er iets mis gaat in de
fabriek?

2 Hoe kan je beter
gebruik maken
van operationele
(proces) data om
de conditie van
assets te bepalen?

In een fabriek draait alles om data. In de regel
worden grote hoeveelheden parameters gemeten,
verwerkt en opgeslagen om de verschillende
productieprocessen in een fabriek aan te sturen. In
deze data kan een schat aan informatie liggen over
de conditie van de fabriek. Hoe kan deze data beter
benut worden door de maintenance afdeling om
faalmoment en restlevensduur te voorspellen?

Welke (operationele) data wordt al
verzameld in een fabriek, en wat is de
relatie met degradatieprocessen van
de assets? Hoe kunnen we deze link
op een eenvoudige manier leggen,
hierbij de belangen van verschillende
afdelingen binnen een fabriek
respecterend?

3 Hoe kunnen we
beter gebruik
maken van data
van OEM’ers
en mijn service
partners om de
conditie van mijn
assets te bepalen?

Er zijn veel partijen direct of indirect betrokken
bij onderhoud, zoals de asset owner zelf en de
service partners, maar ook de OEM’er. Al deze
partijen beschikken over data die relevant is
voor het bepalen van de conditie van de assets,
en voorspellingen te doen over faalmoment en
restlevensduur. Er zijn nog flinke stappen te nemen
in het verbeteren van het delen en gebruiken van
data tussen bedrijven in de onderhoudsketen. De
uitdagingen hierin zijn groot; het gaat om grote
hoeveelheden en soms gevoelige data en partijen
met verschillende (commerciële) belangen.

Hoe organiseren we op een
structurele manier het verzamelen,
verwerken, opslaan en inzichtelijk
maken van relevante data in een
onderhoudsketen, hierbij bedrijfsgevoelige data en commerciele
belangen respecterend?

Innovatie Zuid - Roadmap Condition Based Maintenance / Niet-Destructief Onderzoek

Interesse?

Maintenance uitdagingen Condition Based Maintenance & Niet-Destructief Onderzoek
De uitdaging

Achtergrond

Concrete vragen

4 Hoe kan je
zo goedkoop
en eenvoudig
mogelijk
“CBM data”
in een fabriek
verzamelen?

De diversiteit aan “CBM data” zoals temperaturen,
drukken, toerentallen, rekken, trillingen, stijfheid,
wanddiktes, e.d. is zeer groot. Vaak is het
interessant om verschillende metingen naast elkaar
te leggen en op basis daarvan de betrouwbaarheid
te verbeteren van de conditiebepaling. CBM
wordt zo echter al snel erg duur, en bovendien
vergroot dit de afstand tussen de asset en de
onderhoudsmonteur in het veld.

Hoe kunnen we op een eenvoudige,
goedkope manier “CBM data”
uit de fabriek verzamelen en
tegelijkertijd het gevoel van de
onderhoudsmonteur bij de assets
verbeteren? Zijn er wellicht
innovaties die hierbij kunnen helpen?

5 Hoe kan je
goedkoop
maintenancegerelateerde
data opslaan
en omzetten
naar zinvolle
informatie?

Composietleidingen worden meer en meer
gebruikt in de procesindustrie. Toch blijft het
meten, bepalen en voorspellen van de integriteit
van deze systemen een moeilijke zaak. Vooral het
meten van cracking (scheurtjes ) in de neck van
de flenzen is momenteel geen sinecure. Door een
goed meetsysteem zou men de mechanische en/
of chemische corrosie kunnen opvolgen. Door
een goed predictief model zou de levensduur
kunnen bepaald worden, maar zou er eventueel
ook een specificatieaanscherping kunnen worden
doorgevoerd door de producenten.

Hoe kunnen we op een eenvoudige,
eenduidige manier scheurtjes meten
in composietflenzen? Ook de opbouw
van een historie is in het kader
van uitval- en stilstandsbeperking
belangrijk. Door het kunnen meten
van de scheurtjes zijn wellicht
aanpassingen in ontwerpspecificaties
mogelijk en door de verdere kennis
is er een kwalificatiesysteem
mogelijk voor verwerkers/lassers
van composietdelen. Door een
goed predictief model dat zowel
met procesparameters als externe
factoren rekening houdt, kan de
levensduur bepaald worden.

6 Hoe kan je beter
gebruik maken
van operationele
(proces) data om
de conditie van
assets te bepalen?

Steamtraps vind je in bijna elke fabriek. Toch blijft
het bepalen van het niet-functioneren ervan een
onderschatte en nog dikwijls rondgangsgevoelige
activiteit. Er wordt geschat dat tussen 15% en
30% van de steamtraps niet functioneren indien
er 3 tot 5 jaar geen onderhoud wordt gedaan. Op
deze manier wordt veel geld verloren maar kan
ook de stabiliteit van het productieproces in het
gedrang komen.

Hoe kan je op een uniforme en
duidelijke manier een indicatiesysteem (direct of indirect)
ontwikkelen dat aangeeft
wanneer een steamtrap stuk is?
Een andere opportuniteit is om te
bepalen waarom deze dingen zo
vaak stuk gaan.

7 Hoe kunnen we
beter gebruik
maken van data
van OEM’ers
en mijn service
partners om de
conditie van mijn
assets te bepalen?

Warmtewisselaars worden veel gebruikt in de
procesindustrie. Afhankelijk van de media treedt
er meer of minder corrosie en fouling op. Dit
kan leiden tot capaciteitsvermindering en dus
procesverstoring of eventueel een noodzakelijke
stilstand. Een meetsysteem zou de mechanische
integriteit van de pijpenbundel kunnen bepalen
en procesparameters kunnen een indicatie geven
van fouling. Deze gegevens samenbrengen in een
model dat de levensduur van de WW bepaalt en
dus ook de onderhoudsintervallen.

Vervuiling aan de hand van de
procesparameters wordt vandaag al
courant gemeten. Toch worden deze
gegevens onvoldoende gecombineerd
met corrosiemeetwaarden om
tot een model van de WW te
komen dat predictief kan worden
gebruikt. Dit kan onderhouds- en/of
stilstandintervallen optimaliseren.

8 Hoe kan je een
echt “smart
pigging” systeem
ontwikkelen
dat eenvoudig
toegepast
kan worden
en universeel
bruikbaar is?

Smart pigging systemen bestaan al vandaag
maar ze hebben beperkingen qua leiding layout,
diameter, gemak van toepasbaarheid. Is er een
mogelijkheid om via de processtroom meetcellen
in te brengen die corrosie kunnen detecteren,
visualizeren en die gemakkelijk toe te voegen en te
verwijderen zijn?

Hoe kunnen smart pigs kwalitatieve
en kwantitatieve meetresultaten
opleveren die bovendien
gemakkelijk te interpreteren zijn en
te standardiseren. Dit maakt een
eenvoudige bepaling van corrosie en/
of vervuiling mogelijk.

Interesse?

Schema 13 - Shortlist van projecten.
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Luchtvaart versus andere domeinen
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Men kan zich nu afvragen in hoeverre succesvolle luchtvaartgerelateerde CBM-toepassingen
kunnen worden gekopieerd naar of geïmplementeerd in andere domeinen, zoals maritiem, weg
en rail, energie, procesindustrie, e.d.
Ten eerste moet hierbij worden bedacht dat de militaire luchtvaart specifiek is met zeer complexe,
meerdimensionale (m.b.t. gebruik, materialen, faalgedrag, operationele inzet) assets en een zeer
strenge en behoudende, beperkende regelgeving. Desalniettemin is hierboven aangetoond dat er al
diverse succesvolle CBM-toepassingen bestaan en er voortdurend nieuwe bijkomen. Redenen
hiervoor zijn onder meer:
(1) traditioneel onderhoud in de luchtvaart is zo duur dat investeringen in CBM relatief laag zijn
(maar nog altijd aanzienlijk);
(2) veel onderhouds-, meet- en administratiegegevens zijn al voorhanden, maar werden tot nu toe
niet aangewend voor andere doeleinden, zoals CBM;
(3) CBM is geen gefixeerd ‘overall concept’, maar kan in deelgebieden worden ontwikkeld, toegepast
en benut.
Veel potentiële niet-luchtvaarttoepassingen van CBM zijn minder complex, kunnen met minder
meetgegevens toch al zinvol monitoren en hebben minder last van beperkende regelgeving. Wat
uiteraard niet wil zeggen dat buiten de luchtvaart geen complexe systemen bestaan. Maar neem
een verstopt filter van een zuiveringsinstallatie, hydraulische olie die veroudert door omgevings
invloeden, een falend lager van een brandstofpomp, of mechanische slijtage in een motor. Het
zijn allemaal voorbeelden van mogelijke CBM-toepassingen die een goede ROI kunnen opleveren
met relatief simpele en goedkope datavergaring (bijv. enkel meten van temperatuur, trilling of
rek) en een directe inbedding van kennis in de bedrijfsvoering (onderhoudsschema’s).
Anders gezegd, buiten de luchtvaart kunnen risico’s en faalkosten laag zijn t.o.v. de vermijdbare
onderhoudskosten, waardoor implementatie van CBM al snel lucratief is (“je wilt de vermijdbare
onderhoudskosten vermijden”). De grootste barrière hierbij is meestal het opstellen van de
businesscase en acceptatie daarvan binnen het hoger management. Met CBM-ervaringen in de
luchtvaart als leidraad zou het volgende invulschema kunnen worden gehanteerd bij de vraag in
hoeverre CBM toepasbaar is (of zal worden) in andere domeinen; zie Schema 14.

Luchtvaart

Technisch

Economisch

Enterprise Management

Regelgeving

• reeds succesvolle
implementaties
• veelal rek- en
trillingsgedreven
• andere technieken
veelbelovend

• niet afzonderlijk te
beschouwen
• businesscase
vaak moeilijk te
verdedigen

• krijgt traditioneel te weinig
aandacht
• grote barrière voor CBMimplementatie

• complex, maar
geen showstopper
• internationale
harmonisatie
essentieel

Maritiem
Energie
Procesindustrie
Wegvervoer
Railvervoer
Legenda:

CBM direct toepasbaar

CBM heeft potentie

CBM vereist speciale aandacht en inspanning

Schema 14 - CBM voor de diverse domeinen.
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CBM: hoe ver zijn we?
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In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet wat er nodig is om CBM te kunnen toepassen,
oftewel welke voorzieningen en maatregelen binnen het assetmanagement moeten worden
getroffen om toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk te maken. De complete CBM-keten is
hierboven geschilderd als: “instrumenteren – meten – gegevens verwerken – degradatie-/
betrouwbaarheidsmodel(len) opstellen – diagnose(s) stellen – prognostiek bedrijven
(voorspellingen doen) – resultaten inbedden en verwerken in business enterprise model”.
Er is een voorbeeld gegeven van CBM-procedures in Nederland voor zeer complexe en zwaar
onder regelgeving opererende assets (militaire vliegtuigen), gekenmerkt door een nogal
‘meerdimensionaal’ karakter. Hiermee wordt bedoeld dat de componenten zeer divers zijn: van
verschillende materialen gebouwd (metalen, kunststoffen, composietmaterialen en combinaties
hiervan), met diverse afmetingen en functies (van krachten doorleiden bij een ligger of spant tot
software executeren bij een elektronicakaart) en met zeer gevarieerde belasting (hoge
temperatuur, overbelasting, saline omgeving, trillingen, erosie, e.d.).
In delen van dit luchtvaarttoepassingsgebied heeft de waarde van CBM-inspanningen zich al
duidelijk bewezen. Zo heeft men bij een helikoptermotor het onderhoud aan de
verbrandingskamer weten te halveren, door het werkelijk operationeel gebruik te verrekenen (via
meting van aantal en grootte van toerentalwisselingen van compressor en turbine discs) i.p.v. de
door de fabrikant aangenomen ontwerpgebruikswaarden te hanteren. Een ander voorbeeld
betreft het vooraf doorrekenen van de zwaarte van een geplande VN-uitzending van Chinook
helikopters. Hieruit kwam naar voren dat de beoogde missie (het bouwen van een tentenkamp,
oftewel uitwendige belastingen via de cargo-hook) aanzienlijk zwaarder is voor bepaalde
componenten van die helikopter dan tijdens normaal (trainings)gebruik in Nederland. Hiermee
kon rekening worden gehouden bij het plannen van de reserveonderdelenvoorziening, oftewel
het ondersteunde de definitie van de optimale ‘logistic footprint’ voor de uitzending.
Een andere succesvolle toepassing van CBM betreft het in absolute zin kunnen monitoren en
voorspellen van de levensduur van componenten. Daar waar standaard in het ‘fleet structural
maintenance plan’ staat omschreven hoeveel vlieguren een C130-vleugel heeft, wordt dit nu per
vlucht, en zelfs per vluchtsegment, bijgehouden. Weer een andere toepassing van CBM betreft
het grondig monitoren en analyseren van faalgedrag in de praktijk. Blijkt bij een bepaalde
inspectie, waarvoor soms andere componenten moeten worden uitgebouwd, dat zeer zelden
sprake is van schade, dan kan overwogen worden deze inspectie minder vaak uit te voeren of
zelfs af te schaffen. Wel is het dan zaak om acceptatie door de regelgever (hier de Militaire
Luchtvaart Autoriteit, MLA) te organiseren.
Zo zijn nog veel andere voorbeelden te noemen. Gesteld kan worden dat in het militaire
luchtvaartdomein het concept van CBM post heeft gevat. Het betreft een meerdimensionaal
gebeuren en nieuwe ontwikkelingen en toepassingen hebben de toekomst. Een oordeel over
waar we technologisch gezien staan met CBM, kan worden gegeven aan de hand van een
schatting van het zogeheten Technology Readiness Level. TRL is een veelgebruikte graadmeter
voor de volwassenheid van een technologie, op een schaal van 1 t/m 9. Hierbij staat TRL = 1 voor
conceptbeschrijving en TRL = 9 voor volwaardige productie van een concept of product. De
huidige inschatting van het TRL-level van CBM in de militaire luchtvaart is gegeven in Schema 15.
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Business Enterprisce
Regelgeving / Certificatie
Economie
Spreiding in TRL

Prognostics
Diagnostics, prediction
Failure detectie
Feature extractie
Data management & Transfer
Meetdata
Instrumentatie
0

1

2

3

4

5

6

7

8

TRL-level

Schema 15 - Technology Readiness Level (TRL) van CBM.

Over het TRL-niveau van CBM luidt de conclusie dat die voor het Techniek-deel afneemt met
oplopende complexiteit:
Instrumenteren en meten van engineeringparameters zijn mature, met een TRL tussen 7 en 9.
Data-management en -verwerking zijn redelijk mature, met een TRL tussen 4 en 7.
Prognostics – en de deelgebieden Economie, Regelgeving en inbedding van CBM in de Business
Enterprise – zijn nog jong en immature, met een TRL tussen 1 en 3.
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Concrete projecten
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Vanuit de vorige stappen zijn alle probleemstellingen samengebracht in een viertal
overkoepelende projecten. Deze projecten dienen verder te worden uitgewerkt om tot resultaat
en implementatie te komen. De kans op succes in de definitiefase is gemaximaliseerd door:
asset owners maximaal zichzelf te laten vereenzelvigen met de probleemstelling;
cross-sectorale uitwisselingen mogelijk te maken, ja zelfs te initiëren;
innovatieve MKB’ers mee te nemen in de projectdefinitie.

7.1 Integrale aanpak
Een interessante benadering is om binnen één asset owner met verschillende afdelingen, een
onderhoudsbedrijf en wellicht een OEM’er te onderzoeken hoe men meer informatie kan halen
uit reeds bestaande systemen. Het is duidelijk dat informatie op allerlei aggregatieniveaus
beschikbaar is en wordt verzameld. In de praktijk blijkt echter dat een holistische benadering, het

‘out of the box’ of ‘out of de afdeling’ denken en kennisuitwisseling nog niet ver zijn
doorgedrongen in de industrie.
Een dergelijk project zou in een soort van pilot-plantomgeving kunnen, maar eventueel ook op
papier. Centraal staat de integrale aanpak, het verzamelen, verwerken en opslaan van reeds
beschikbare data in de keten. Is er een overkoepelend systeem denkbaar dat integer omgaat met
de data, en waaruit alle partijen hun informatie kunnen halen? Theoretisch moet vrij snel een
systeemontwerp te realiseren zijn, maar de uitdaging ligt hem in de praktische uitvoering. Een
interessante route is om Sitech Services in Geleen hierbij te betrekken. Dit bedrijf verzorgt op een
site het onderhoud van verschillende plants en is gestart met een geïntegreerd systeem om de
betreffende data bij elkaar te brengen. Voor verdieping van de roadmap kan de visie worden
gevraagd van bijvoorbeeld Accenture, Cofely, IBM en anderen.
De integrale aanpak lijkt een interessante omdat de meeste gegevens ‘ergens’ aanwezig zijn.
Uitdaging in dit project is het doorbreken van de gevestigde muren tussen verschillende
afdelingen, het toegang geven tot elkaars data. In een tweede fase kan de bedrijfsoverschrijdende aanpak waarschijnlijk kwantumsprongen toelaten, maar – zoals eerder besproken –
zal de industrie dan zijn geheimzinnigheid moeten afwerpen.
Sitech is begonnen om een gelijkaardige oefening op te starten en kan als katalysator dienen.
Duidelijk is dat hoe meer kostenbewustzijn doordringt in de organisaties, hoe meer de
uitwisseling van data zal worden geforceerd om in te spelen op de trend van benutting van de
werkelijke levensduur van assets. Vanwege het politieke aspect verbonden aan deze opdracht
lijkt een sponsor van binnen de industrie absoluut noodzakelijk.

7.2 De inspecteur van de toekomst
Visuele inspecties zullen altijd deel blijven uitmaken van de NDO-aanpak. Hoe kunnen deze
visuele inspecties worden geautomatiseerd en gesystematiseerd? Nog breder geformuleerd: Hoe
ziet de inspecteur van de toekomst er uit? Hoe kan een monteur/inspecteur op een eenvoudige,
aansprekende, zinvolle en goedkope manier data verzamelen tijdens zijn rondgang? Inspector
Gadget met zijn magische sensorhandschoen – het lijkt een mooie opdracht voor een groep
studenten om een toekomstvisie op de noodzakelijke ontwikkelingen uit te werken.
Samenwerking met bijvoorbeeld de International Maintenance Master, een gezamenlijke
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opleiding van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, of gerelateerde
opleidingen zou dit project voldoende draagvlak kunnen geven. Waarschijnlijk zijn nog andere
specialisaties hierbij te betrekken, zoals werktuigbouw of het E&I-domein.
Dit is een belangrijk, strategisch project. Waarschijnlijk moet dit door een meer strategische
werkgroep worden uitgevoerd, met vertegenwoordigers van industrie, onderhoudsbedrijven,
elektronicaleveranciers en dataverwerkers. Een eerste inventarisatie of richtingsbepaling kan
mogelijk in het kader van een afstudeerwerk. Dit lijkt typisch een project om bij een
vakvereniging te leggen.

7.3 Uitwisseling luchtvaart
De luchtvaart is op gebied van NDO veel verder dan de meeste andere industrieën. Zeker in het
NDO-onderzoek van allerlei composieten scoort deze sector bijzonder hoog. Zij kan zich geen
falen veroorloven omdat de gevolgen te groot zijn. Voorspelling van de integriteit van assets is
dan ook van primair belang. Binnen de procesindustrie vinden composieten steeds meer ingang,
doch het ontbreekt er nog aan de doorgedreven kennis om deze nieuwe materialen op een
goede manier te testen en hieruit een voorspellend model te distilleren.
Een project kan kennisdragers uit verschillende sectoren bijeenbrengen. Zo kan er een
uitwisseling worden georganiseerd tussen maintenance-kennis-hotspots Gate2 (Gilze-Rijen),
Aviolanda (Woensdrecht) en het Ki< (Terneuzen). Daardoor kan de luchtvaartsector (onder meer
Lijmacademie, Composite Expertise Center, Fokker, Airborne, TiaT en NLR) in contact komen met
asset owners (zoals Dow, Yara, Sitech en anderen) en mogelijk enkele OEM’ers (zoals Versteden
Leidingsystemen uit Hoogerheide). Doel moet zijn kennisoverdracht te genereren tussen de
partijen, de problematiek (scheurvorming, modelleren, repareren, normeren, certificeren, …) in
kaart te brengen, oplossingsrichtingen te bespreken en vervolgacties te definiëren.
Dit is een zeer impactvol project vanwege de noodzaak om te beschikken over een gefundeerd
model/methode dat toelaat om:
NDO-metingen te doen op composieten;
een voorspellend restlevensduurmodel te ontwikkelen;
ontwerpspecificaties aan te passen aan de opgebouwde kennis en historiek;
chemische weerstand en beïnvloeding te kunnen bepalen;
genormeerde en gecertificeerde herstellingen te kunnen uitvoeren.
Als start is er eind september 2014 een matchmaking georganiseerd tussen de luchtvaartindustrie
en andere kennisdragers en spelers uit de procesindustrie om te bepalen wat de belangrijkste
noden zijn; zie Bijlage 1. Ook wordt gekeken naar de verschillende toeleveranciers van zowel de
luchtvaartindustrie als de procesindustrie en spelers die reeds succesvol uitdagingen hebben
omgezet in een werkende oplossing.

7.4 De chemische fabriek als mens
Uitwisseling is op verschillende thema’s mogelijk met de medische wereld, waarin de
overeenkomsten tussen de mens en de fabriek centraal staan. Concept zou kunnen zijn om
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sprekers uit de medische wereld een thema te laten toelichten, om vervolgens per thema
discussie te hebben over de vertaling naar de chemie. Thema’s zijn:
Parallel tussen smart pigging in de chemie en slimme pillen/lab-on-a-chip.
Modelleren van degradatie, combineren van specifieke metingen met procesdata om diagnose
te stellen.
Low-cost data-acquisitie.
Databasevorming, quantified self, EPD (elektronisch patiëntendossier), ...
Dit project staat nog in de kinderschoenen en de geïnteresseerde en kennisdragende partijen
moeten nog worden benaderd.

7.5 Andere initiatieven
Het moge duidelijk zijn dat deze roadmap niet de ambitie kan/kon hebben om alle belangrijke
problemen binnen de procesindustrie op gebied van NDO-technieken en/of CBM in kaart te
brengen en een oplossing te bieden. Wel is het gelukt om vier zeer belangrijke uitdagingen te
definiëren en een eerste plan van aanpak te bepalen. De procesindustrie kent een aantal
informele technische circuits of werkgroepen. Gepoogd wordt om deze een meer structureel
karakter te geven in deze roadmap, zodat de kennis en oplossingen voor een bredere groep
beschikbaar komen.
Het is dan ook bemoedigend te zien dat er initiatieven worden gelanceerd, losstaand van deze
roadmap, die antwoord willen geven op een aantal gedefinieerde uitdagingen binnen de
procesindustrie en binnen het NDO-veld in het bijzonder.
Zo lanceert het Ki< begin september een seminar rond het belangrijke thema van big data. Doel
is te verduidelijken hoe met kleine en innovatieve aanpassingen aan bestaande datalogsystemen
uit bestaande data een weelde aan belangrijke informatie is te halen over betrouwbaarheid,
faalrisico’s en ideale ‘operating window’ van equipment.
Verder meldde DI-WCM de start van een nieuw project, Corrosie onder isolatie. Hier worden
bestaande asset owners zoals Sabic, Akzo, Momentive en Sitech betrokken bij de uitwerking van
een audit-tool ter evaluatie van de aanpak van CUI (Corrosion Under Isolation).
Henk Akkermans (DI-WCM) publiceerde nog zijn bevindingen over de interne barrières bij
bedrijven die de uitwisseling of beschikbaarheid van data bemoeilijken en op die manier ervoor
zorgen dat een transparant zicht op de integriteit van de assets blijft ontbreken. Een
mentaliteitswijziging dringt zich op.
Dit is slechts een greep uit lopende, op stapel staande en in de ideeënfase verkerende projecten
om de voorspelbaarheid van installaties of belangrijke uitdagingen binnen de procesindustrie aan
te pakken. Het geeft duidelijk weer dat er behoefte is om antwoorden te vinden en problemen
op te lossen. Dit momentum zou kunnen worden benut om over de grenzen heen een
geïntegreerde aanpak van de prangende uitdagingen binnen de procesindustrie te lanceren. Het
gevaar schuilt er echter in dat alle partijen individueel en versnipperd projecten gaan opstarten
en dat deze intensiteit kan leiden tot een gevoel van verzadiging of aversie bij de belangrijke
stakeholders uit zowel de industrie als de dienstverlening. Een geïntegreerde aanpak zal dit
gevaar voorkomen en de waarde van de individuele projecten alleen nog maar doen toenemen.
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Conclusies
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Relevantie
De noodzaak voor bedrijven om naar een hoger niveau van onderhoud te gaan is meer dan ooit
voelbaar. Het verhogen van de beschikbaarheid en veiligheid van machines en het tegelijkertijd
verlagen van onderhoudskosten zijn de belangrijkste uitdagingen voor de onderhoudsprofessional.
Tijdens de vele gesprekken en discussies die hebben geleid tot dit document bleek dat de weg naar
slimmer onderhoud, dus meer bereiken met minder middelen, al is ingezet. Hierbij werd echter
ook aangegeven dat verder ontwikkelen gewenst is. Dit streven lijkt in de praktijk bijna synoniem
te staan voor conditieafhankelijk onderhoud, waar het niet-destructief bepalen van de conditie
van machines een centrale rol speelt. De relevantie van het onderwerp voor de industrie in
Zuid-Nederland staat buiten kijf.
Overzicht en afstemming
Het ontwikkelen en toepassen van een CBM- en NDO-aanpak en -technologie is uiteraard primair
de verantwoordelijkheid van de asset owners zelf, hierin bijgestaan door hun onderhoudsdienstverleners en productleveranciers. De rol van ‘intermediaire’ partijen zoals de regionale
ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, Rewin, Midpoint, Impuls, LIOF, etc.), de Kamer van
Koophandel, DI-WCM en het Ki< van het Maintenance Valuepark blijkt echter niet onbelangrijk.
Met name bij ontwikkelingen tussen bedrijven en uitwisseling van kennis en ervaring tussen
sectoren blijkt de relatief neutrale rol van deze partijen te worden gewaardeerd.
Ook kunnen de ontwikkelingsmaatschappijen een actieve rol spelen als katalysator, om beloftevolle technieken industrierijp te maken, of als intermediair, om het noodzakelijk veranderend
normenlandschap mee richting te geven. Vooral ook als neutrale moderator en aanjager, om de
soms conservatieve omgeving rijp te maken voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Kritiek is er
echter ook: in de voorbije jaren is er veel gedaan op gebied van CBM en NDO, maar overzicht
ontbreekt en samenwerking en/of afstemming tussen de genoemde partijen is voor verbetering
vatbaar. De metrokaart CBM/NDO (Figuur 3) heeft veel betrokken partijen meer inzicht gegeven in
de veelheid aan initiatieven en in thema’s die tot op heden onderbelicht zijn gebleven. Gezien de
centrale (nationale) rol van DI-WCM zal het beheer van deze kaart en de rol als spil in disseminatie
van kennis daar liggen.
Projecten
Het proces om tot deze roadmap te komen was met name gericht op het in kaart brengen van
concrete projecten of aandachtsgebieden waarop projecten wenselijk zijn. Een belangrijk
uitgangspunt was dat de markt zelf deze projecten of aandachtsgebieden zou aandragen.
Opvallend was dat men inspiratie of zelfs concrete oplossingen vooral hoopte te vinden bij andere
sectoren. Om verschillende redenen was er vanuit het perspectief van de (petro)chemische
bedrijven vooral interesse voor de lucht- en ruimtevaart en de medische technologie. Hiernaast
bleken innovatieve oplossingen van MKB-bedrijven zeer welkom en zelfs wenselijk. Inmiddels zijn
al twee bijeenkomsten rond cross-sectorale uitwisseling dan wel met het MKB georganiseerd (zie
Bijlage 1 en 2) en staan er voor de komende periode nog verschillende gepland.
Hiernaast bleek het acquireren, verwerken en benutten van data in zijn algemeenheid een
belangrijk thema. Hoe kan men meer halen uit reeds beschikbare data? Hoe kan men op een
efficiënte manier data acquireren? Wat is de rol van de onderhoudsprofessional hierin? Ook rond
deze onderwerpen zijn concrete projecten gepland, met thema’s als ‘Big Data in Maintenance’, ‘De
Inspecteur van de Toekomst’, integraal datagebruik, enz. De concrete projecten die in de periode
2014-2016 zijn geagendeerd, staan in deze roadmap.
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Uitvoering
Spil in de uitvoering, met name op het vlak van afstemming en communicatie, is DI-WCM. De
uitvoering van de projecten ligt, mede door hun overkoepelende en vaak cross-sectorale karakter,
niet bij de bedrijven zelf maar bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, DI-WCM en KvK. Het
directe contact naar bedrijven verloopt in de praktijk uitstekend via de gekende regionale
partners/netwerken. Zie Bijlage 3 met een lijst van contactpersonen.
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Bijlage 1: Matchmaking chemie vs. luchtvaart, Gate2
Innovatief inspecteren van composieten door leren van elkaar
Op 26 september 2014 organiseerden NV Economische Impuls Zeeland, Midpoint Brabant en het
Kennis- en Innovatie Centrum Ki< een onderhoudend evenement in de stimulerende omgeving
van Gate2 in Gilze-Rijen. Onderwerp was het behandelen van composietgerelateerde problemen
en nieuwe oplossingsrichtingen vanuit verschillende invalshoeken. Een onderwerp dat breed
leeft, getuige de deelname van 26 bedrijven.
Roadmap
Vanuit de projectagenda Conditioned Based Maintenance gaf Paul van Kempen van KEC een
toelichting op de resultaten van de roadmap CBM. De gevolgde aanpak was inzicht verkrijgen in
recente innovaties in CBM, wenselijke CBM-ontwikkelingen voor de sector chemie in kaart
brengen, en kruisbestuiving zoeken met andere sectoren. Het resultaat was een aantal projecten
waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen de chemie en andere sectoren, en waarin
het MKB een belangrijke katalysatorrol heeft. Een belangrijk vraagstuk voor deze bijeenkomst
was: Hoe kunnen we op een eenvoudige, eenduidige manier scheurtjes meten in
composietflenzen? Een mogelijke oplossing van dit vraagstuk kwam al in de volgende presentatie.
Inspectietechnologie
Het Canadese bedrijf UT Comp presenteerde zijn innovatieve inspectietechnologie in een directe
dialoog met de workshopdeelnemers. Het systeem is ontwikkeld vanuit een NASA-project: het
toepassen van ultrasoon onderzoek voor foutdetectie in composietvliegtuigonderdelen. Men was
in staat om bijna direct vanuit de ultrasone gegevens de sterkte te bepalen. UT Comp heeft het
systeem verder ontwikkeld door uitgebreide data-analyse. Met het inspectiesysteem kan men de
sterkte vaststellen en de restlevensduur van vaten en leidingen voorspellen.
De Nederlandse vertegenwoordiger van UT Comp, Fons van den Boom van Q-aims, presenteerde
de Nederlandse praktijkcase. Met het UT Comp-systeem zijn bij multinational Cargill enkele
honderden kunststofvaten succesvol geïnspecteerd, waardoor significante voordelen zijn
gerealiseerd.
Pijpleidingenbeheer
De presentatie van HDM (specialisten op het gebied van pijpleidingen) toonde aan dat er in de
keten van ontwerp, gebruik, verwerking en beheer/onderhoud nog veel te verbeteren valt. HDM
promoot het gebruik van een uitgebreide risicomatrix in een borgingscyclus. Hun inzet is door
grensoverschrijdend delen van praktische kennis het pijpleidingenbeheer op een hoger niveau te
brengen.
NDO voor schepen
De presentatie van Damen Schelde Naval Shipbuilding gaf een intrigerend beeld van de
uitdagingen bij de bouw van mijnenvegers. Het niet-destructief onderzoek voor schepen moet
goedkoper en sneller worden en betrekking krijgen op een breder scala aan materialen dan de
systemen ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Damen daagt inspectiebedrijven uit
met een nieuwe aanpak te komen. Met een viertal testpanelen kunnen bedrijven hun aanpak
demonstreren als de meest geschikte.
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Samenwerking
In de afsluiting kwam naar voren dat UT Comp/Q-aims de uitdaging van Damen wil oppakken.
Een sectoroverschrijdende samenwerking bij de ontwikkeling van methodes voor beheer en
inspectie van kunststofpijpleidingen/-vaten kan aanmerkelijk bijdragen aan het succes van de
sector. Op dit punt spraken de bedrijven UT Comp/Q-aims, KEC en HDM de intentie uit te willen
samenwerken.
De bijeenkomst op 26 september was de eerste uitwisseling tussen het Ki< uit Terneuzen, met
een focus op de procesindustrie, en het Aerospace & Maintenance Park Gate2. Mede op
aangeven van de deelnemende bedrijven hebben deze partijen de intentie uitgesproken deze
uitwisseling te continueren op thema’s als composieten, simulaties en ‘digitized maintenance’.
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Bijlage 2: Innovatie Ontketend in de Maintenance Industrie

(bron: KvK)

Grote bedrijven in de Delta Region staan voor forse uitdagingen op het gebied van maintenance
die vragen om een vernieuwende aanpak. Een open aanpak, gericht op het samenbrengen van de
marktkracht van grote partijen en de innovatiekracht van het MKB. Tijdens het evenement
Innovatie Ontketend slaan we die brug samen met u. Deze aanpak is al meerdere malen
succesvol uitgevoerd en heeft geleid tot tientallen samenwerkingsverbanden en nieuwe
opdrachten voor het MKB.
De KvK benadert u als ondernemer omdat u specifieke kennis en kunde hebt waarmee u
wellicht betekenis kan hebben voor het oplossen van de innovatie-uitdagingen op het gebied
van maintenance van een aantal grote partijen in de Delta Region (de regio Rotterdam, Breda,
Antwerpen). Wellicht bent u nu niet actief in de maintenance, maar juist kennis en oplossingen
uit andere sectoren kunnen zorgen voor een doorbraak in het oplossen van innovatieuitdagingen. Bijdragen aan een oplossing betekent nieuwe business voor u. Met name omdat de
innovatie-uitdagingen die gepresenteerd worden vaak niet alleen spelen in het bedrijf dat ze
presenteert, maar ook bij veel andere bedrijven en partijen.
We nodigen u daarom graag uit voor het evenement Innovatie Ontketend – Maintenance in de
Delta Region. In bijgaande flyer vindt u alle informatie.
Om een idee te geven, er worden innovatie-uitdagingen gepresenteerd op diverse gebieden.
Conditiebepaling
Inspecteren van zware kraankabels (met name de conditie van de kern).
Inwendig inspecteren van stalen koelwaterpijpen (Ø600, inwendige coating, mate van corrosie,
slijtage van de wand).
Voorkomen, waarnemen en reinigen van vervuiling van pompen.
Bepalen van mate van vervuiling van gevulde olieopslagtanks.
Hergebruik en milieu
Zware damp-emissies afvangen en hergebruiken.
Brandstof in afvalwater.
Opgewekte elektrische energie tijdens proeven.
Uitvoeren van onderhoud
Vervangen van thrusters onder schepen.
Verwijderen van onkruid zonder Round-up.
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We zoeken daarvoor ondernemers die onder andere kennis hebben op het gebied van:
Sensor & ICT Technology
Material Technology
Safety & Environmental Technology
Electrical & Mechanical Engineering
Equipment
Datum en locatie:
Woensdag 21 mei 2014, 12.00-18.00 uur, Markiezenhof, Bergen op Zoom
Organisatie van Innovatie Ontketend in de Maintenance Industry:
Deze middag wordt georganiseerd door de Strategic Board Delta Region en de Kamer van
Koophandel, met medewerking van Dutch Institute World Class Maintenance. De Strategic Board
Delta Region is de netwerkorganisatie van samenwerkende bedrijven, overheden en
kennisinstellingen – ofwel triple helix – in en voor de regio Zuidwest-Nederland, als evenknie van
Brainport. Wij verbinden ons in deze regio om slim te specialiseren en versneld te innoveren. Zo
geven we de regio een economische boost cross-sectoraal en grensoverschrijdend.
Meer informatie op www.deltaregion.eu
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Bijlage 3: Contactenlijst
De volgende organisaties en personen hebben een bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van deze Roadmap.
Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM)
Kees van der Hoop, Senior Programma Manager
+31 (0)76 531 10 94, +31 (0)6 220 229 68
kvanderhoop@worldclassmaintenance.com
www.worldclassmaintenance.com
Van Kempen Engineering & Consultancy (KEC)
Paul van Kempen, Managing Director
+31 (0)13 455 00 44, +31 (0)6 531 825 73
pvk@kec.nl
www.kec.nl
Manimcor
Alain Ruys, Directeur
+32 475 567 119
alain.ruys@telenet.be
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Ir. Lex ten Have, Sr. R&D Engineer Structural Integrity
+31 (0)88 511 42 92
have@nlr.nl
www.nlr.nl
Ir. Henk-Jan ten Hoeve, Business Manager
+31 (0)88 511 42 92
henk.jan.ten.hoeve@nlr.nl
Maintenance Valuepark Terneuzen
Ir. Pieter E. Raes, General Manager Ki< (Knowledge & Innovation Centre)
+31 (0)6 533 534 19
pieter.raes@maintenancevaluepark.com
maintenancevaluepark.com
Theo Knijff, General Manager Ki<
+31 (0)115 673 125
theo.knijff@maintenancevaluepark.com
Jan Mol, Programma Manager
+31 (0)115 724 998, +31 (0)6 455 767 94
jan.mol@maintenancevaluepark.com

60

Innovatie Zuid - Roadmap Condition Based Maintenance / Niet-Destructief Onderzoek

Aviolanda
Bert Klarus, Projectmanager
NV Rewin West-Brabant
+31 (0)6 511 342 60
b.klarus@rewin.nl
www.rewin.nl
BOM
Coen Sanderink, Projectmanager Maintenance & Services
+31 (0)88 831 11 85, +31 (0)88 831 11 20, +31 (0)6 211 630 11
csanderink@bom.nl
www.bom.nl
Ir. Michel Weeda MMO, Programma Manager High Tech & Services
+31 (0)88 831 11 53, +31 (0)88 831 11 20, +31 (0)6 526 330 45
mweeda@bom.nl
NV Rewin West-Brabant
Stefan van Seters, Projectmanager
+31 (0)76 564 67 78, +31 (0)6 242 678 66
s.vanseters@rewin.nl
www.rewin.nl
Midpoint Brabant
Pierre van Kleef, Programmadirecteur
+31 (0)13 594 47 28
pierrevankleef@midpointbrabant.nl
www.midpointbrabant.nl
NV Economische Impuls Zeeland
Rutger van der Male, Projectmanager Industrie,
Logistiek & Maintenance
+31 (0)6 223 323 22
info@impulszeeland.nl
www.impulszeeland.nl
Kamer van Koophandel
Cees Hogendoorn, Adviseur Ondernemersondersteuning
+31 (0)88 585 36 53, +31 (0)6 221 970 07
cees.hogendoorn@kvk.nl
www.kvk.nl
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Hightech systemen & materialen

CBM / NDO
(Condition Based Maintenance / Niet-Destructief Onderzoek)

Dit is een uitgave van het projectteam van Innovatie Zuid.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

www.innovatiezuid.nl

