
Minimaliseer ongeplande downtime 
en optimaliseer het 
onderhoudsmoment 

Sneller resultaat via een omweg!



Op het eerste gezicht lijkt dit een paradox, maar er omheen kan in de praktijk efficiënter en 
effectiever zijn dan er doorheen.

In deze gezamenlijke lezing worden inzichten en ervaringen gedeeld die zijn opgedaan bij Nouryon 
in Herkenbosch waarbij de eindgebruiker ongeplande – en onnodige downtime door slijtage 
vroegtijdig wil identificeren. Door het bieden van nieuwe inzichten kunnen daardoor terugkerende 
kalibraties aanzienlijk verminderd worden.

In de eerste lezing zal door Endress+Hauser een plan van aanpak worden getoond hoe praktisch op 
basis van het NAMUR Open Architecture (NOA) concept een ‘smart plant’ is gerealiseerd waarbij 
relevante gegevens voor verdere inzichten en analyse naar een cloud-based ecosysteem zijn 
ontsloten.

Aansluitend zal de tweede lezing zal door UReason worden verzorgd die laat zien hoe deze 
gegevens eenvoudig via een gestandaardiseerde API’s geïntegreerd kunnen worden in hun APM 
Studio software. Op basis van asset degradatie en voorspellingsmodellen worden aanvullende en 
nieuwe inzichten verschaft waarmee proces- en kwaliteitsafwijkingen tijdig voorkomen kunnen 
worden.

Minimaliseer ongeplande downtime en optimaliseer het onderhouds-
moment – sneller resultaat via een omweg!
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Locatie Herkenbosch

Chelaten* en bindmiddelen

In Herkenbosch maakt Nouryon chelaten voor ontkalking en reiniging, voor bijvoorbeeld wasmiddelen en 
vaatwastabletten. Daarnaast worden ze gebruikt om micro-nutriënten toe te voegen aan voedingssupplementen of 
om de groei van planten te bevorderen in de landbouw.

*Chelaten zijn chemische stoffen die oplosbare, complexe moleculen vormen met bepaalde metaalionen, waarbij die metaalionen zodanig 
geïnactiveerd worden dat zij niet op normale wijze kunnen reageren met andere elementen of ionen om een neerslag of een aanslag te vormen.



Uitgangspunten | Waarnemingen uit de praktijk

• In de praktijk worden vaak corrigerende maatregelen uitgevoerd (b.v. kalibratie of vervanging van 
instrumenten) die later onnodig blijken te zijn geweest en het oorspronkelijke probleem niet 
hebben opgelost.

• De inbedrijfstelling van instrumenten is vooral gericht op de applicatieparameters en er wordt 
minder aandacht besteed aan specifieke instellingen die zijn gerelateerd aan procesafwijkingen 
(b.v. empty pipe, low flow cut-off, burn out direction, fail safe settings). 

• Het gebeurt regelmatig dat afwijkingen door het instrument op het display worden gemeld. 
Afwijkingen kunnen echter niet door het instrument worden verzonden of door het systeem 
worden opgevraagd omdat de infrastructuur hiervoor niet geschikt is 
(b.v. geen HART pass-through of HART bypass). 

• Ondanks het feit dat installaties zijn uitgerust met slimme instrumenten, blijkt in de praktijk dat 
belangrijke en relevante informatie die kan bijdragen aan het verhogen van de beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid onvoldoende wordt benut.



Intrinsieke motivatie voor voorspellend onderhoud

• Nouryon Functional Chemicals heeft chemische processen die kritisch zijn. 

• Nouryon heeft een installed base van voornamelijk Endress+Hauser elektromagnetische en 
coriolis flowmetingen. De focus ligt in het bijzonder op het ontsluiten van relevante 
meetwaarden en diagnostische informatie. 

• Nouryon wil graag invulling geven aan een conditie gebaseerde en voorspellende 
onderhoudsstrategie in het bijzonder gericht op hun kritische coriolis flowmetingen die 
onderhevig zijn aan asymmetrische slijtage van de meetbuis (erosie door corrosie) en daardoor 
onnauwkeurig worden.

• Nouryon wil onnodige productie-stops voorkomen vanwege het feit dat kritische metingen 
uitgebouwd, gecontroleerd en gekalibreerd moeten worden.

• Nouryon wil verplichte periodieke controles effectiever en efficiënter uitvoeren door het 
centraal bewaken van de gezondheid van smart instrumenten en door het op afstand uitvoeren 
van instrument verificaties.



Project Handvest

Problem Statement
What Onnodige stilstand in de fabrieken vanwege het feit dat metingen 

uitgebouwd, gecontroleerd en gekalibreerd dienen te worden.

Why Uitbouwen van deze “in-line” meting kan alleen als de productie stopt. 
Klanten, eigenaren en maatschappij verplichten ons om deze 
controles periodiek uit te voeren. 

Impact: Productie stop, lototo, uitbouw en uitvoeren controle/kalibratie van 

deze “in-line” meting en daarna terug plaatsing resulteert in een 
gemiddeld productie verlies van 8 uur/instrument.

Critical Success Factors/Assumptions
Assumption Aan de hand van een werkstation centraal onderhoud en beheer met 

direct Netilion connectiviteit realiseren voor het uploaden van 
configuratie en verificatie rapporten.

CSF Koppelen van deze instrumenten aan ons ICS netwerk en ze kunnen 

benaderen middels een werkstation om te diagnosticeren. 

Goal Statement
Uiteindelijk is het streven voorspellend onderhoud op onze kritische metingen,
zodat we aanzienlijke uren besparen door onnodige downtime.
We dienen als eerste de “in-line” metingen die we willen diagnosticeren te koppelen, 
via een unit, aan ons ICS (Industrial Control System) netwerk. 
Dit zal eerst kleinschalig opgezet dienen te worden om daarna uit te breiden

Project Scope
Site Herkenbosch

Organization Maintenance Nouryon Herkenbosch

Process Voorspellend onderhoud voor onze assets

Business Benefit and Metrics

Project Title: Onnodig productie stilstand reduceren vanwege periodieke controles meetapparatuur 

Impact: Productiestop, lock-out tag-out try-out, uitbouw en uitvoeren verificaties en kalibraties 

van deze ‘in-line’ metingen en daarna terugplaatsing resulteert in een gemiddeld 
productie verlies van 8 uur per meting.



Ontwikkelingsstadia voor een ‘Smart Plant’
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Signaalnormen zoals we die nu toepassen (voorbeeld Flow, Coriolis)

Voeding

Stroom (4-20mA +HART)

Puls (Hz)

Klassieke I/O + HART

• HART Instrument variabelen (8)

• NAMUR NE43 storingsmelding 

• NAMUR NE107 diagnostiek

• HART Dynamische variabelen (4)

HART 
dynamische 
variabelen

Mass flow (PV) Device status

Totalizer 1 (SV) Device status

Density (TV) Device status

Temperature (QV) Device status

Aanvullende 
gemeten 
variabelen

Volume flow

Corrected volume flow

Reference density

Electronic temperature

Oscillation frequency

Oscillation amplitude

Oscillation damping

Oscillation damping fluctuation

Frequency fluctuation

Exciter current

Signal asymmetry

Heartbeat Sensor Integrity (HBSI)

Carrier pipe temperature

Totalizer 2

Totalizer 3

Concentration application package (7)

Petroleum application package (15)



Beschikbare aanvullende gemeten variabelen (voorbeeld Flow, Coriolis)

Aanvullende 
gemeten 
variabelen

Volume flow

Corrected volume flow

Reference density

Electronic temperature

Oscillation frequency

Oscillation amplitude

Oscillation damping

Oscillation damping fluctuation

Frequency fluctuation

Exciter current

Signal asymmetry

Heartbeat Sensor Integrity (HBSI)

Carrier pipe temperature

Totalizer 2

Totalizer 3

Concentration application package (7)

Petroleum application package (15)

Build-up

Abrasion

Corrosion/Abrasion

Corrosion
Abrasion

Coating Air bubbles Cavitation

Voorwaarden voor succes
• Constante viscositeit
• Geen ingesloten gas

LIT18
Field Device Specification Guide



Hoe krijgen we toegang tot relevante 
aanvullende meetwaarden en 

diagnostische informatie?



Huidige besturingssysteem

Simatic 505 control system 
en CTI Programmable
Controller System 

• Conventionele Analoge 

Ingangs- en Analoge 

Uitgangsmodules.

• Verouderd systeem en 

reserveonderdelen zijn 

schaars, moeilijk te 

verkrijgen en duur.

Huidige 
besturingssysteem 

stamt uit de jaren 90 
van de vorige eeuw en 
is klassiek opgebouwd 

en biedt geen 
ondersteuning voor 

digitale connectiviteit
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Connectiviteit is de sleutel tot 
digitalisering en voorspellend 

onderhoud



NAMUR Open Architecture (NOA) – 2nd Channel

• Eenvoudig uitlezen van digitale HART 
variabelen tot 40 instrumenten.

• De stroomkring kan eenvoudig parallel
worden aangesloten op een 4-kanaals of 
8-kanaals module.

• Elk aansluitkanaal beschikt over een 
afzonderlijke HART master.

• Geïntegreerde webserver voor bewaking 
van HART status.

• HART instrumenten kunnen over het 
netwerk in een Device Configuration 
Management tool worden onderhouden
en beheerd.

• Via een IIoT Edge device wordt specifieke 
data op een veilige manier naar de cloud 
ontsloten.

Netilion



HART Ethernet Gateway |Fieldgate SFG250

Fieldgate SFG250

• Head station

isNet Lite Ethernet Gateway

• HARTuitbreidingsmodule

isNet H@RT 4 HART-

module

• Geïntegreerde webserver 

voor apparaatidentificatie en 

HART-status (NE107 voor 

HART 6 en 7)

• Aanbevolen mastermodus 

voor SFG250 is secundaire 

master 

Aansluitklem

• Communicatieweerstand is 

vereist in elke stroomkring voor 

HART-communicatie 



Maintenance Workstation| Instrument Asset Management

• Netwerkoverzicht van alle aangesloten HART-apparaten 

Netilion



Bewezen resultaten in weken, niet jaren

Tijdlijn | eerste stap naar connectiviteit en zichtbaarheid

Uitvoerende 
Briefing

Technologie
Beoordeling

Toepassing 
Inzet in productie

2 uur 1-2 Dagen 2-4 Weken



Maintenance Workstation| Asset Health Monitoring

• Dashboard overzicht van de gezondheid en bewaking van alle aangesloten HART 

instrumenten

Netilion



L0

Process

L1

Basic Control

L2

Supervisory

Typisch besturingssysteem voor industriële automatisering (IACS)

Operator 
Workstation

Smart instrumenten 
worden gewoonlijk 
aangesloten op rack I/O 
of remote I/O (4-20mA)



L0

Process

L1

Basic Control

L2

Supervisory

Typisch instrument asset management systeem (IAMS)

Operator 
Workstation

Instrument 
Asset 

Management

De meeste IACS zijn 
propriëtair en bieden 
vaak geen ondersteuning 
voor open standaard 
technologieën ten 
behoeve van IAM
(b.v. FDT of FDI)



L0

Process

L1

Basic Control

L2

Supervisory

Data ontsluiting via HART bypass gateway

Operator 
Workstation

Instrument 
Asset 

Management

HART bypass gateway is 
volledig onafhankelijk 
van IACS en kan door 
onderhoud autonoom 
worden gebruikt en 
beheerd.

HART bypass 
gateway



L0

Process

L1

Basic Control

L2

Supervisory

IIoT Edge device voor het ontsluiten van specifieke data

Operator 
Workstation

Instrument 
Asset 

Management

IIoT Edge device 
noordzijde (WAN) is 
volledig gescheiden van 
zuidzijde (LAN) en laat 
alleen uitgaand verkeer 
toe (data diode) 

IIoT Edge 
Device



Hoogste industriecertificering

Gateway beveiliging

Encryptie van wachtwoorden

OAuth Gebruikersinformatie

Alleen gecodeerde communicatiekanalen

Contract en naleving

Beveiliging en gegevens
bescherming

Operationele Processen

Klantgegevens

https://netilion.endress.com

Datacentrum Infrastructuur en locatieHTTPS API-call met een speciaal eindpunt 
netilion.endress.com. De oproep van het Edge 
device wordt geverifieerd in de cloud en de payload
van het antwoord wordt versleuteld en digitaal 
ondertekend. 

https://netilion.endress.com/


Hoogste industriecertificering

• De processen van Endress+Hauser worden gedekt door een ISO 27001 
certificaat en het ontwikkelingsproces is gecertificeerd volgens IEC 62443. 

• Daarnaast biedt Endress+Hauser beveiligingsrichtlijnen voor haar 
producten en een ISO 27017 bevestiging voor Netilion - het IIoT cloud-
gebaseerde ecosysteem. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan is deze 
te vinden in de zelfverklaring van de Cloud Security Alliance.



Netilion – IIoT Cloud based ecosysteem

Netilion
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Netilion



Proof of Concept voor voorspelbare betrouwbaarheid

Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en 
diagnostische gegevens van instrumenten is het mogelijk om 
de verwachte onderhoudsdatum (EMD) te voorspellen of 
wanneer een bepaalde meetbare conditie optreed met een 
waarschijnlijkheidsverhouding, b.v. corrosie of slijtage of 
wanneer de volgende Out of Tolerance (OoT) van het 
instrument is te verwachten.

Zo kunnen risico's voor kritieke processen tot een minimum 
worden beperkt en onderhoudsinspanningen en 
ongeplande activiteiten worden verminderd.

Voorwaarde 

• Connectiviteit

• Gebruik van Heartbeat-technologie

Slide 48 Jaap Westeneng



Netilion – IIoT Cloud based ecosysteem

Netilion



Samenwerking met Asset Performance Management partner



Informatie

Jaap Westeneng
Digital Solutions Consultant

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6
1411 AJ  Naarden

jaap.westeneng@endress.com
T 035-6958717
M 06-53729616

Plant Asset Management solutions
Industrial Communication Technologies
IIoT Cloud-based solutions

mailto:jaap.westeneng@endress.com

