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Dit webinar wordt gepresenteerd door Marcel Toonen

Digitalisering in de aandrijftechniek – “When the drives becomes a sensor” 
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Direct na het afstuderen 
werkzaam als technisch 
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sterke affectie voor de 
packaging sector. 



Wie is Lenze?

Motion Control op Mechatronica – Systeem Automatisering – Digitalisering

>1,000 automation projecten per jaar
State-of-the-art project kennis op het gebied van automation & motion control

+70 jaar kennis van drives & mechatronica
enables us to offer condition monitoring solutions with pre-tested algorithms.



Voor wie is Condition
Monitoring interessant 
en waarom?



$56 miljard per jaar
Kosten van ongeplande productie stilstand

60% OEE
Gemiddelde overall equipment effectiveness

8% machines
Van de 64 miljoen machines wereldwijd zijn verbonden 
met het internet

Verhogen
van de transparantie van datastromen in machines

Verminderen
van de onderhouds inspanningen en stilstand van machines

Aanbieden
van digitale services welke de klant kan helpen de ROI van 
een machine te verbeteren

Uitdagingen

in de productieomgeving

1Seebo Blog; 2LeanProduction: www.leanproduction.com/oee.html;
3Kaleem, S (May 2018) Global Business Development, Cisco Systems.

|  in de machinebouw



De noodzakelijke
theorie achter 
Condition Monitoring 



Condition Monitoring als onderdeel van een data science project

Bijvoorbeeld:
5% availability loss = reactief onderhoud
5% → 1% is mogelijk door dit preventief te 
doen

Business case:
Availability van 80%→84% = .. €



Fase 1:

Condition Monitoring 

“Het monitoren van informatie uit de 

machines welke invloed hebben op 

de productie van de machine”

Fase 2:

Predictive Maintenance 

“Het voorspellen van de 

waarschijnlijkheid van activiteiten

zoals defecten in componenten of 

machine”

Condition Monitoring en predictive maintenance

Twee fases in het begrijpen en verbeteren van de conditie van een machine

Icon made by freepik from www.flaticon.com



Model Based versus Data Based

Twee benaderingen voor optimaal resultaat
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Benadering 1:

Model based condition monitoring 

› Het bepalen van een diagnostisch model, 
gebaseerd op de fysische eigenschappen van een
systeem

Benadering 2:

Black-box condition monitoring 

› Historische data gebruiken om een voorspellend
model in te leren



Hoe breng je Condition
Monitoring in de praktijk?



Condition Monitoring met Lenze

Proof-of-concept

Mechanica
Twee assige robot

Besturingssysteem
IoT gateway
IPC
Servo drives

Dashboard
Live & historische data

Digital twin
3D model welke parallel meeloopt



Proof-of-concept: mechanische situatie

Typische problemen die voor kunnen komen

Mogelijke afwijkingen:

• Riemspanning op horizontale as

• Wrijving in horizontale en vertical as

• Gewicht op de vertical as

Motors

Inverters

PLC

Met of zonder extra sensoren?
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Condition monitoring

Movie example



Model based / Black-box based

Hoe is de theorie in het proof-of-concept toegepast?

𝑌 = f(X)

𝑋 → ∎ → 𝑌

Black-box based

Model based • Mechanisch model definiëren
• Statische wrijving
• Dynamische wrijving
• Massatraagheid
• Spanningsdetectie (frequentie analyse)

• Verzamelen van de parameters door middel van online identificeren

• Vergelijk: model vs live data 

• Intepreteren van resultaten: wat is goed of fout?

• Inleren van een neuraal netwerk binnen een bepaalde situatie
(bewegingsprofiel en belasting)

• Vergelijk: model vs live data

• Intepreteren van resultaten: wat is goed of fout?

• Unsupervised learning



Conclusie



Cloud, Edge of PLC?

Eenvoudig schakelen en opschalen afhankelijk van de vraag

CloudEdge

Model-based

Black-box
✓ ✓

✓ ✓

c750
+

FAST



Verschillende competenties

Data engineering

Data pijplijnen

Storage

Data analyse

Verkennen van data

Ontwikkelen en toepassen van 

modellen en algoritmes

Domein specialist

Kennis van het proces



Belangrijke vragen en antwoorden

Hoe verhoogt u beschikbaarheid en 
data transparantie van machines?

Hoe biedt u schaalbare oplossingen en 
juiste infrastructuur voor 
conditiebewaking en digitale services?

Hoe vermindert u 
onderhoudsinspanning en de stilstand 
tijd in uw productie?

Welke informatiestromen zijn er 
eigenlijk beschikbaar uit PLC’s, 
frequentieregelaars en motoren? 



Samen een project starten? 

Zo pakken wij het aan

Lenze bezoekt de 
OEM voor een eerste
kennismaking

Technisch specialist 
wordt mee 
ingeschakeld voor een
brainstorm sessie: 
“Wat is de 
behoefte/doelstelling?” 
en “Hoe bereiken we 
dit samen?”

Defenitie stappenplan
en verdere
samenwerking voor
“Digital”.

Welke data gaan we 
verzamelen?

Start van het project

Tijdstip 0

Start van het 
verzamelen van data + 
downtime tracking

Tijdstip 0 + 9 mnd

Analyse van de 
verkregen data

Tijdstip 0 + 9 + … mnd

Algoritmes bepalen
om van reactief naar
pro-actief te komen

Nieuw
businessmodel kan
worden
geïmplementeerd.

“The path to Predictive Maintenance”



Een persoonlijke afspraak of meer informatie? 

Stefan van Dooren 

Technical Account Manager 
Systems & Digital

stefan.vandooren@lenze.com

M : 06 – 29590093 

Marc Vissers 

Marketing Strategy Coordinator
EMEA West 

marc.vissers@lenze.com

M: 06 – 53232648 

Office: 073-6456500 
www.lenze.com
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