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Conditiebewaking van kritische 
roterende machines door trillings-
analyse is essentieel voor kosten-
beheersing, risicomanagement en 
de planning van doelmatig on-
derhoud. De hoofdkenmerken van 
de twee meest gebruikelijke me-
thoden van machine conditiemoni-
toring zijn:
a) Offline. Dit is periodieke meting, 

de data collectant doet een 
meetronde met een data col-
lector (vibration analyser). Die 
data gaat naar een pc database, 
waarna een trillingsanalist fre-
quentie spectrum data (FFT) en 
time wave form (TWF) analyse 
uitvoert, waarna deze besluit 
wel of niet in te grijpen. Deze 
methode wordt veel toegepast.

b) Online. Hierbij is sprake van 
doorlopende real time me-
ting, waarbij de overall 
waarde naar de database gaat. 
Er zijn geen meet rondes. 
Alarmwaardesettings bepalen 
wanneer een melding wordt ge-
daan waarna een besluit tot wel 

of niet ingrijpen komt. Deze me-
thode wordt vooral gebruikt bij 
vitale technische systemen, af-
gelegen opgestelde installaties 
en onbemande locaties.

Door de technologische ontwik-
kelen zal de inbreng van de (in-
telligente) mens echter naar een 
steeds later stadium verschoven 
worden. Daarvoor in de plaats 
komt een ‘self-learning’ monito-
ringsysteem met artificial intelli-
gence software.

BOUWEN AAN HERSENEN

In de eerste periode wordt voor 
een zelflerend systeem bij een (ui-
teraard door menselijke hersenen 
vastgesteld) gezonde installatie 
aan de hand van een statistisch al-
goritme een model opgebouwd van 
‘normaal gedrag’ onder alle voor-
komende bedrijfsomstandigheden. 
Met een holistische benadering 
ontdekt en leert de software wat 
de correlatie is tussen enerzijds de 
te monitoren parameter – bijvoor-

beeld trillingsgedrag – en ander-
zijds relevante procesparameters 
zoals zuigdruk, persdruk, flow, 
temperatuur en toerental die het 
trillingsgedrag beïnvloeden. Na 
deze ‘inwerkperiode’ start het con-
tinu online bewaken en wordt voor 
elk werkpunt en bij elke situatie 
het te verwachten gedrag bere-
kend. Dan wordt ook gecontroleerd 
of er sprake is van ‘afwijkend van 
normaal gedrag’ binnen statistisch 
bepaalde grenswaarden. Indien bij 
gegeven procesparameters het tril-
lingssignaal af gaat wijken van de 
berekende waarde, is blijkbaar de 
correlatie verbroken en volgt een 
alert. 

DYNAMISCHE ALARMSETTINGS

Het gaat bij deze monitoringme-
thode in principe niet om het ver-
zamelen van grote hoeveelheden 
absolute data in een database voor 
(trend-)analyse, maar uitsluitend 
om het detecteren van relatieve 
afwijkingen. Dat is een aanzien-
lijke reductie van het databasebe-
slag; big data wordt small data. De 
beste manier om met big data om 
te gaan is immers door een overkill 
aan niet relevante data te voor-
komen. De traditionele statische 
alarmsettings worden zo dynami-
sche alarmsettings. Een zich trend-
matig ontwikkelend faalmecha-
nisme, dat in trillingsgedrag een 
afwijking van normaal laat zien, 
genereert een alert doorgaans veel 
eerder dan wanneer wordt uitge-
gaan van statische vaste alarm-
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settings. Pas op dat moment komt 
de mens voor diagnose, of dat nu 
ter plaatse of middels inloggen op 
afstand is. Een geavanceerd intel-
ligent monitoringsysteem kan ook 
zelfstandig een diagnose stellen, 
die dan door menselijke observatie 
moet worden bevestigd of weer-
legd.

WERKGELEGENHEID

Een early warning voor een zich 
ontwikkelend faalmechanisme is 
van groot belang voor een opti-
male onderhoudsstrategie. Op deze 
manier wordt tijd gewonnen om 
efficiënt te anticiperen: ingrijpen 
organiseren, overleg, probleem-
analyse en voorraadbeheersing. 
Zo houdt het management de 
regie over de productiemiddelen in 
plaats van andersom. Dat de mens 
zo veel later in beeld komt, bete-
kent niet dat er meer werkloosheid 
ontstaat. Kunstmatige intelligentie 
is in de nabije toekomst een po-
tentieel voordeel in een industriële 
omgeving met een vergrijzend 
kader. Dat wordt nog versterkt 
door hoge uurlonen en steeds meer 
afgelegen, onbemande installaties. 
Er blijft vraag naar hoogopgeleid 
technisch personeel met interesse 
voor machinetechniek en geavan-
ceerde technologie.

NAADLOOS AANSLUITEN

Intelligente monitoringsystemen 
kunnen naadloos aansluiten bij 
bestaande monitoringsystemen. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van 

de signalen van bestaande perma-
nent gemonteerde trillingsopne-
mers. Vaak kan dit als ruw, onge-
filterde signaal dat beschikbaar is 
via de buffered outputs van het 
bestaande monitoringsysteem. 
Ook toerentalinformatie wordt be-
trokken via het keyphasor signaal. 
Met deze toevoeging van toeren-
talinformatie kan specifieke fre-
quentiespectruminformatie gemo-
nitord worden, een stap verder in 
de intelligentie. Andere relevante 
procesparameters (zoals zuig- en 
persdruk, flow, temperatuur en 
regelklepstand) kunnen van bij-
voorbeeld een SCADA systeem 
worden betrokken. Een bestaand 
monitoringsysteem kan onverkort 
en zonder procesmatige interruptie 
actief blijven functioneren, tot het 
alternatieve systeem zijn 
effectiviteit en betrouw-
baarheid heeft bewezen.

MEER DAN 
CONDITIEBEWAKING

Sensors gaan met een 
toenemende intelligentie 
met elkaar communiceren. 
Internet is niet langer al-
leen een communicatie-
middel voor mensen, het 
internet of things is een 
groeiende realiteit. De ver-
wachting is dat rotating 
equipment als groeimarkt 
een grote potentie heeft. 
Niet alleen bij conditie-
bewaking door trillings-
meting, maar ook toe-

passingen als de bewaking van 
pijpleidingsystemen in de olie- en 
gasindustrie en de Nederlandse 
waterwereld (denk aan lange lei-
dingen of warmtewisselaars), 
waarbij tijdig wordt gealarmeerd 
bij beginnende lekkage of blok-
kering. De onderlinge samenhang 
van procesparameters op een in-
telligente manier in beeld krijgen, 
opent de weg naar proces- en 
energieoptimalisering en een 
beter begrijpen van hoe de be-
drijfszekerheid wordt ondermijnd. 
Geavanceerde predictieve monito-
ring is daarmee een gemeenschap-
pelijk belang van de werkvloer, de 
boardroom en verzekeringsmaat-
schappijen.

*Deel 2 verschijnt in Pomp NL Nr. 6
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