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Maintenance

inga’s SUPREME project focust zich op 
voorspellend onderhoud bij een produc-
tieproces bij Tata Steel. Wat predictive 
maintenance is, hoeven we hier niet 

meer uit te leggen, maar wat wél de moeite waard om 
nader uit te leggen, is de achterliggende methodiek 
van Tinga’s voorspellend onderhoud. “Wij gaan uit van 
de fysica, in plaats van alleen de data”, begint Tinga. 
“We proberen te snappen waarom onderdelen stuk 
gaan, te snappen wat de faalmechanismes zijn, welke 
belastingen tot falen leiden. Als je dat weet, kun je 
modellen maken waarin kan worden voorspeld wan-
neer apparaten of onderdelen stuk gaan.”

Structureel
De methode van Tinga, de model-based approach, 
is de tegenhanger van de zogenaamde data-analytics 
approach. “Bij deze laatste benadering zegt men 
eigenlijk: ‘Ik hoef niet te snappen hoe het systeem in 
elkaar zit. Als ik maar veel data heb, vindt de compu-
ter vanzelf wel de verbanden en patronen en kunnen 

we ook voorspellingen doen over de status van 
onderdelen en machines.’ Wij denken echter dat 

die data-analytics z’n beperkingen heeft. Wij 
denken dat het beter is om te weten hoe 

je applicaties in elkaar zitten en vanuit de 
reeds genoemde fysica je modellen te 
maken.”
Verreweg de meeste bedrijven die zich 
bezighouden met predictive maintenance 

doen dat op basis van de data-analytics 
approach. Volgens Tinga is dat begrijpe-
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lijk: “De afgelopen decennia is er steeds meer data 
voorhanden gekomen. Partijen zijn daar ingestapt 
met het idee dat als er toch zoveel data is, je met een 
aantal slimme algoritmes aan voorspellend onder-
houd kunt doen.”
De termen ‘model-based’ en ‘data-driven kunnen soms 
verwarrend zijn. Tinga: “Sommige partijen die data-
driven werken, noemen hun modellen vervolgens 
‘model-based’, maar het onderscheid is hoe men tot 
die modellen is gekomen: op een neuraal-netwerk 
achtige data manier, of op een fysische manier.”
Er zijn volgens Tinga zeker wel successen te melden 
die met data-analytics predictive maintenance tot 
stand zijn gekomen. “Mijn beeld is echter dat dit 
voornamelijk toevallige successen zijn op specifieke 
toepassingen. Het is nog geen enkel bedrijf gelukt om 
structureel, voor bijvoorbeeld een hele serie machines, 
dit systeem goed werkend te krijgen.”

Incompleet
Volgens Tinga is er een duidelijke reden aan te wijzen 
waarom data-analytics predictive maintenance vaak 
niet echt werkt. “De data is vaak niet compleet en 
ook niet van de beste kwaliteit”, begint hij. “Bedrijven 
zeggen wel dat ze veel data hebben, omdat ze veel 
sensoren hebben en veel geld hebben geïnvesteerd, 
maar als je dan even doorvraagt, kom je er vaak achter 
dat de data die ze hebben niet erg indicatief is voor 
mogelijke storingen en voor hoe apparaten gebruikt 
worden. Soms worden de sensoren simpelweg op de 
verkeerde plaatsen geïnstalleerd. Het is niet de bedoe-
ling dat je maar een serie sensoren lukraak installeert, 
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vervolgens gaat meten en dán nog eens be-
denkt wat je met die data gaat doen. Het is 
veel slimmer om het om te draaien: bepaal 
nu eerst eens wat je kritische onderdelen 
in je systemen zijn, hoe gaan die stuk? Wat 
zijn de belastingen op die onderdelen en 
wat zijn de indicatoren voor falen? Als je dat 
weet, kan je dus bepalen wat je moet me-
ten en waar je moet meten om heel gericht 
daar modellen voor te maken.”
Tinga zal overigens de laatste zijn die be-
weert dat big data niet werkt. “Het idee 
erachter is goed. Je kunt met slimme algo-
ritmes veel bereiken met big data, maar 
dan moet die data wel relevant zijn. Als jij 
zorgt voor goede data, kan een goed algo-
ritme tot prima modellen komen, ook nog 
eens veel makkelijker dan wanneer je data 
slecht is.”

Relevant
Een van de redenen dat data niet relevant 
is, zit hem in het feit dat installaties tegen-
woordig steeds complexer worden. Tinga: 
“Bij bedrijven weet men vaak niet meer wat 
dan nog de kritische onderdelen zijn. Dat 
is de eerste stap. Daarna moet je bepalen 
wat de grootheid is die bepalend is voor het 
falen. En dat wordt vaak niet geregistreerd 
of onderzocht. Te vaak wordt alleen gekeken 
naar de factor tijd, maar dat is lang niet al-
tijd de bepalende grootheid. Voor corrosie is 

de grootheid ‘tijd’ op zich best relevant: hoe 
langer je een onderdeel aan iets blootstelt, 
hoe groter de kans op corrosie. Maar als je 
naar vermoeiing kijkt, gelden heel andere 
factoren. Daarvoor heb je een cyclisch wis-
selende belasting nodig en is het aantal 
keren dat een apparaat aan en uitgezet 
wordt dus veel bepalender dan het aantal 
uren dat een apparaat draait. Het hoeft dus 
helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is 
vrij simpel om te registreren hoe vaak een 
apparaat aan en uit gaat, maar doe je dat 
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niet, ben je waarschijnlijk allerlei dingen aan 
het meten die helemaal niet relevant zijn 
voor die storing.”

Failures
Een ander probleem is dat veel bedrijven 
voor het genereren van hun data gebruik 
maken van bestaande sensoren in hun ap-
paratuur. “Tegenwoordig hebben heel veel 
apparaten veel sensoren aan boord. Die sen-
soren zijn echter meestal niet zozeer ont-
worpen voor conditiebewaking, maar veel 
meer voor process control, het aansturen 
van het proces dus. Allerlei SCADA-achtige 
applicaties houden dus prima de druk, flow 
en temperatuur bij, maar zijn niet bedoeld 
om storingen te detecteren en al helemaal 
niet om storingen te voorspellen.”
En dan is er nog een probleem: de data-dri-
ven approach is ingericht op het verzamelen 
van zoveel mogelijk data die voorspellend 
zijn voor storingen. Echter, de maintenance-
sector is ingericht op het voorkómen van 
deze storingen. Tinga: “Het aantal echte 
failures dat je tegenkomt is dus per definitie 
vrij klein, terwijl die data-driven modellen 
juist die failure data nodig hebben om tot 
een enigszins betrouwbare werkwijze te 
kunnen komen.”

Verschillen
Volgens Tinga zijn er grote verschillen tussen 
diverse (industriële) sectoren op het gebied 
van datakwaliteit. “Als je naar de luchtvaart 
kijkt, zie je dat door de strenge eisen de 
data nog van redelijke kwaliteit is. Maar als 
je de luchtvaart vergelijkt met de maritieme 
sector, of het spoor, dan is direct merkbaar 
dat door lagere veiligheidseisen de kwaliteit 
van data afneemt. In de procesindustrie zijn 
er ook verschillen tussen veiligheidseisen 
in de onderliggende sectoren en ik kan me 
voorstellen dat er daarom ook in de industrie 
sterke onderlinge verschillen zijn.”

Honderd jaar
Er is een reden dat je meer data-based dan 
model-based predictive maintenance tegen- 
komt in de praktijk. Tinga: “Model-based 
kost enorm veel tijd om te ontwikkelen. Dat 
gaat echt op component niveau. In com-
plexe systemen, bijvoorbeeld een compleet 
marineschip, ben je honderd jaar bezig 
voordat je al die modellen per component 
af hebt. Op zo’n schip ga je dus geen model-
len maken van alle afzonderlijke componen-
ten, maar focus je meteen op de kritische 
onderdelen. Voor alle overige componenten 
moet je die modellen op een andere manier 
vormgeven. Ofwel data gedreven, of op 
basis van ervaring, of door het overnemen 
van de richtlijnen van de fabrikant.”

Hybride
Volgens Tinga is het niet zo dat men in de 
procesindustrie compleet op het verkeer-
de spoor zit. “Het goede van de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van pre-
dictive maintenance is dat men er in ieder 
geval mee bezig is. Data driven modellen 
hoeven ook niet persé slecht te zijn, maar 
ik denk dat je daarnaast heel handig ge-
bruik moet maken van de kennis die aan-
wezig is over de componenten vanuit de 
fysica. Ik denk dat er op termijn toekomst 

is voor hybride modellen waarin enerzijds 
die fysica wordt meegenomen en ander-
zijds gebruik wordt gemaakt van big data. 
Ook voor een fabriek is het namelijk, net als 
dat marineschip, niet te doen om op com-
ponent niveau die modellen te genereren. 
Dat is niet feasible. Maar de andere kant, 
waarbij een component een soort black box 
is en waarbij een engineer volledig moet 
vertrouwen op een model dat op basis van 
veel data iets voorspelt, die werkt ook niet. 
Je moet dus naar een hybride vorm toe.”

Het goede van de huidige ontwikkelingen op 
het gebied van predictive maintenance is dat 
men er in ieder geval mee bezig is...
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Cruciaal vs triviaal
In de praktijk kan een hybride model ont-
wikkeld worden in samenwerking met 
de twee disciplines. “Je kunt op basis van 
data-analytics gaan meten in een bepaalde 
applicatie of een bepaalde component. 
Vervolgens ga je al in een vroeg stadium 
met een engineer aan tafel die weet hoe 
die applicatie of component in elkaar zit. 
Daarna bepaal je welke data cruciaal is en 
welke data triviaal is.”
“Laten we dit even vertalen naar een prak-
tijkvoorbeeld”, stelt Tinga voor. “Stel dat je 
een data-analist een tijdlang allerlei data uit 
een dieselmotor laat analyseren. Na verloop 
van tijd vindt hij echt wel een prima cor-
relatie tussen de hoeveelheid ingespoten 
brandstof en de temperatuur. Heel aardig, 
maar een engineer zal dan zeggen: ‘Dat had 
ik je zonder die data ook wel kunnen vertel-

len’. Klinkt als een open deur, maar vergelijk-
bare zaken gebeuren echt.”

HIsarna
Terug naar de praktijk: Tinga is met zijn 
onderzoeksgroep op dit moment bij de 
HIsarna pilotplant van Tata Steel aan de slag 
om voorspellend onderhoud goed te imple-
menteren. Bij deze plant wordt volgens een 
nieuwe procédé staal vervaardigd, waarbij 
de CO2-uitstoot significant lager is dan bij 
traditionele methodes. “We sorteren daar 
eigenlijk al een beetje voor op het hybride 
model waar ik het net al over had. We zit-
ten nu in het proces waarbij we de kritische 
systemen aan het selecteren zijn en op 
component niveau naar faalmechanismen 
kijken. Het slimme in dit geval is dat deze 
pilotplant model staat voor een veel grotere 
plant straks. In die pilotplant kan je dus op 
basis van gedegen onderzoek in kaart bren-
gen wat voor sensoren je straks nodig hebt. 
Je hebt dan dus veel meer flexibiliteit dan 
wanneer je in een bestaande plant werkt. 
Het nadeel is dat er nog weinig ervaring is. 
Er zijn dus nog geen storingen in de praktijk 
geweest waar je data uit kunt halen. Maar 
zoals ik al eerder zei, waar dat ontbreken 
van praktijkdata in operationele plants een 
probleem is, wordt het verzamelen van dat 
soort data in deze pilotplant nu onze taak, 
maar dan uiteraard wel gecombineerd met 
de model-based approach.”

Patronen
Een voorbeeld uit de praktijk bij de HIsarna 
plant bij Tata laat goed zien dat faalmecha-
nismen zich vaak voordoen waar je het niet 
verwacht. Tinga: “De elektromotoren van 
de conveyor belts zijn tamelijk kritisch voor 
het functioneren van het complete proces. 
Stopt een band, loopt het proces vast. Het is 
dus belangrijk dat die motoren blijven func-

tioneren. Samen met Semiotic Labs kijken 
we naar een methode waarbij met kleine 
stroommetingen de prestaties van elektro-
motoren in kaart kunnen worden gebracht. 
Vervolgens ga je met een data-analytics 
aanpak op zoek naar patronen, gecombi-
neerd met een aantal fysisch-georiënteerde 
modellen. Een mooi voorbeeld van de hy-
bride aanpak dus.”
Net als bij de meeste bedrijven in de proces-
industrie, gaat er bij de diverse plants van 
Tata niet vaak iets mis. “Er is dus weinig faal-
data, om het zo maar te zeggen”, verduide-
lijkt Tinga. “Maar bij gevallen dat er iets mis 
is gegaan, kunnen we wel de data inzien om 
te kijken of we daar iets uit kunnen halen.”

Detailniveau
Nu hebben Tinga en Tata de ‘mazzel’ dat ze 
én een mooie pilotplant én een subsidie 
hebben om onderzoek te doen, maar wat 
kan een maintenance medewerker bij een 
bedrijf zonder die pilotplant en subsidie hier 
mee? Tinga: “Legitieme vraag. Toch denk 
ik dat je eerst heel goed moet kijken naar 
wat nu precies je kritische onderdelen van 
je proces zijn. Vis er daar een stuk vijf uit en 
ga daarvan per onderdeel heel goed kijken 
naar wat nu precies het faalmechanisme is. 
Investeer in snappen wat er gebeurt, tot op 
detailniveau. Je zult zien dat  door op een 
andere manier naar dit soort onderdelen te 
kijken, je soms al interessante dingen tegen-
komt.”
Het onderzoek dat Tinga en zijn onder-
zoeksgroep op dit moment uitvoert is voor 
een groot deel ook vertaalbaar naar andere 
sectoren. “Die conveyor-belts bijvoorbeeld, 
zie je in heel veel vormen van industrie”, licht 
Tinga toe. “Maar er komen straks modellen 
voor allerlei componenten en component-
soorten naar buiten waar de maintenance-
sector an sich zeker wat aan zal hebben.”   


