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Motivatie

Elektrische motoren: > 50% van het elektriciteitsverbruik

Hoofdzakelijk inductiemachines

Gemiddelde levensduur: 12 tot 20 jaar
Downtime: 0,5 tot 4%
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Motivatie: C02 impact van motoren

• CO2 emissie van een 6-polige 18,5kW inductiemotor 
over zijn levensduur [NEMA]

• Gebruiksfase dominant

• Productie onderdelen 
niet verwaarloosbaar

• Recyclage niet echt 
in kaart gebracht …
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Motivatie

Inspanningen rond energie efficiëntie
• IE classificatie
• Evolutie in motorontwerp en types

4EU Lot 30 Study



Motivatie

Hogere energie efficiëntie is hogere kost …
• Materiaalkost (meer blik, Cu, PM)

• Hogere aankoopprijs

• Minder verliezen, langere levensduur

• Nog hogere efficiëntie dan IE4 nog te verantwoorden?
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Motivatie: Circulaire Onderhoud bij motoren?
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Welke opportuniteiten biedt het circulaire denken 
bij elektrische motoren en welke technologie is 
voor handen op dit moment?

Doelstelling van dit project:
• Kunnen we motoren langer in dienst houden 

(service)?
• Kunnen we motoren aanpassen (refurbish)?
• Kunnen we onderdelen hergebruiken (parts

harvesting)?
• Wat met de schroothoop (recycle)?

Stakeholders:
• Eindklanten (Asset holders, procesindustrie)
• Repair shops & service bedrijven
• Fabrikanten (motoren, lagers, tranformatoren)



Restlevensduur van elektromotoren

Inschatting van de restlevensduur van een 
elektrische motor is niet evident
• Belastingsprofiel versus dimensionering
• Kritische applicatie? Bereidheid tot investering

Faalmechanisches
• Lagerfouten

• Smeringscondities & contaminatie
• Lagerstromen bij VSD
• MTBF (standaard motor): 7 tot 8 jaar voor 

netgekoppelde motor, afnemend naar 2 tot 3 jaar 
bij omvormervoeding 

• Wikkelingen 
• Thermische veroudering
• Hogere dV/dt bij VSD
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Restlevensduur van elektromotoren

Tools om de restlevensduur in te schatten?
• Historische data van de machine

• Ontwerpdata
• Gebruiksdata: belastingskarakteristieken, temperatuur, 
• Vaak in een of andere vorm aanwezig maar niet in gebruik

• Opvolging van de conditie: Condition Monitoring
• State of use: kritische motoren waar de kost van CM te 

verantwoorden valt, vaak enkel trillingsanalyse
• State of the art: evolutie naar kost effectieve sensoriek, smart 

motors, sensorfusion (trilling, thermisch, MCSA)

data analyse: cloud gebaseerd 

Data owner: service bedrijf of eindklant?
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CE presntatie KickOff meeting 14 mei 2019

Motor DESIGN 
data

Motor USE  
(off-line) data

DATA Analysis/Proposal phase

Initial load 
conditions & duty

Starting conditions

DOL/ VSD 
Cooling method

…

Insulation class

Bearing selection

Historical data:
Actual loading

Actual
temperature

Actual operationg
hours

…

Remaining Useful Lifetime

Motor USE CM 
(on-line)

Vibration analysis

Motor Current
Signal Analysis

…

Motor 
Healt
Index

Energy efficiency 
performance

Bearings

Stator 
Windings

Restlevensduur van elektromotoren



Historische data

Meer en meer wordt data gecapteerd
Gebruik van de data is meestal nog beperkt
• Beter inzicht in de werkelijke prestaties van de motor

• Belastingsprofiel
• Aantal draaiuren
• Start/stops
• Temperatuur 
• …

• Condition monitoring
• Trillingsanalyse
• Olieanalyse
• …
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Roller drive motor: 75 kW, 6-
polig



Condition Monitoring: 
State of use versus state of art
Evoluties met betrekking tot CM:
• Van lokaal naar cloud-geconnecteerd

• Welke data en welke data-rate?
• Wie bezit de expertise? Eigen beheer of via services

• Low cost CM sensoren
• Sensor fusion: trilling+temperatuur+elektrisch
• Condition Monitoring Services
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Restlevensduur van elektromotoren

Voorziene acties:
• Demonstratie van state of the art condition monitoring 

technieken (Service bedrijven en fabrikanten)
• Workshop voorjaar 2020 met minibeurs (gratis)
• Publicatie state of the art in Nederlandstalig vakblad

• Use cases industrie & labo: 2 industrie + 1 labo (All)
• Verwerken/genereren van historische data
• Uitrusten van cases met state of the art CM technologie 
• Doorlopen analyse en proposal fase
• Communicatie naar breed publiek

• Richtlijnen voor het opzetten van een goed 
motormanagement systeem
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Hergebruik van elektromotoren

State of use: service !

• Beperkte aanpassingen/ “gewoon” 
onderhoud

• Motor neemt zijn “oude” plaats 
weer in

• Lagering vervangen 

• Herwikkelen, identiek (vanaf ?? kW)
• EASA good practices

• Vervanging identieke rotor

• Behoud van motorkarakteristieken
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Hergebruik van elektromotoren

Kunnen we beter doen (refurbish)?
• Gebruik motor data analyse

• Aanpassen wikkeling
• Lagering 
• Andere rotor
• Geïntegreerde sensoriek
• Andere motor

• Vernieuwde motor neemt zijn oude 
plaats weer in

• Andere specs

• Oude motor krijgt een tweede leven 
in andere toepassing ??

• Identieke specs
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Hergebruik van elektromotoren
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Hergebruik van elektromotoren

Refurbish: 
• Vervanging aluminium rotor door koper rotor

• Verhoging van de IE klasse (IE2  IE3) 
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Hergebruik van elektromotoren

Refurbish: 
• Aangepaste statorwikkeling

• Verhoging rendement

• Aanpassing aan werkelijk 
lastprofiel 

• Hoe
• Vulfactor

• Coil pitch

• Aanpassen magnetisatie niveau

• Demonstratie in labo en use case
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Hergebruik van elektromotoren

End of life van motoren
• Wat gebeurt met elektromotoren op einde 

gebruik ?

• Is er een markt voor hergebruik ( re-use of 
remanufacture )

• Voordelen van recuperatie vs verschroten

• Voordelen van “Parts harvesting”

• Hoe ziet de “Materiaal” keten er uit
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Hergebruik van elektromotoren
Voorziene acties:
• Opstellen beslissingsboom 
• Aantonen prestatiewinst in lab-omgeving

(Repair en service bedrijven + motorfabrikanten)

• Tot 150 kW
• Aangepaste wikkeling, lagers, rotor, … 
• Nauwkeurige efficiëntiemetingen

• Aantonen haalbaarheid/beperkingen bij industrie case
(Repair en service bedrijven)

• Tot 500 kW, 2 cases te selecteren (DOL & VSD)
• Acties afhankelijk van resultaten case 

Restlevensduur
• In kaart brengen end of life van motoren
• Conclusies ook bruikbaar mbt transformatoren?
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Business modellen

• Meerdere opties voor de stakeholders
• “Keep you running” services of servitisatie

• Restlevensduuranalyse: data in beheer 
eindgebruiker/servicebedrijf/motorleverancier?

• Hergebruik: economische impact

• Garantie issues: herstelling, 
garantie op de herstelling

• Impact van remanufacturing
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Leden voor een Klankbordgroep 
( fabrikanten, service providers, asset owners, onderzoekers )

Voordeel : 
• Weet als eerste de onderzoeksresultaten

• Bepaal mee de richting van het onderzoek/deelproject

• Minimale tijdsbesteding (1 a 2 vergaderingen of workshops 
per jaar)

Inspanning 
• Inhoudelijke meedenken

• Kritische feedback geven

• Interesse & passie rond elektromotoren



Data leveranciers
(asset owners)

Delen van operationele ( anonieme) gegevens van motoren
• Ontwerp gegevens

• Gewenste/levensduur

• Nominale stroom/belasting

• …

• Actuele gegevens
• # start/stops

• Werkelijke belasting/stroom

• Actuele levensduur

• …

Voordeel
• Te verwachten levensduur van uw motoren
• Optimalisatie mogelijkheden ifv duurzaamheid en economische 

balans
• Extra analyses/metingen



Specifieke analyses
(OEM en service providers)

Uitvoeren van specifieke en innovatieve metingen op 
motoren tijdens het project

• Conditiebepaling

• Levensduur voorspelling

• Anomalie detectie

• …

Voordeel :
• Marktbekendheid

• Opbouwen netwerk

• Toegang tot industrie



Besluit

Aantonen state of the art mbt restlevensduurvoorspelling en 
hergebruik van motoren

Sterke interactie met de verschillende stakeholders 
• Klankbordgroep
• Aanleveren van data
• Uitwerken van relevante cases

• Contact:  
• Kurt.Stockman@ugent.be
• Werner.Vanacker@evonik.com
• Wim Vancauwenberghe wvc@bemas.org
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