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Na mechanisatie, toepassing van
elektriciteit en automatisering,
is er nu een vierde revolutie bezig.

Industrie 4.0 komt eraan,
maar wat doen we ermee?
We horen tegenwoordig steeds
vaker over Industrie
4.0, maar wat is het
eigenlijk en belangrijker: wat moeten we ermee? De term staat voor
de toepassing van alle
mogelijke informatie- en
communicatietechnologie om
diensten, bedrijven en equipment aan elkaar te koppelen via
een Internet of Things (IoT) en
Internet of People (IoP). Met behulp van Big Data in The Cloud
kunnen we dan een vergaande
optimalisatie realiseren van Value Chains.
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Zo…ondertussen ben ik zelf al
murw geslagen door alle “buzz
words”. Ik merk dat vele mensen
met mij hetzelfde gevoel hebben. Daar heb je weer een consultant die probeert zijn ideeën
aan de man te brengen met een
hippe kreet. De term komt echter niet van een of ander adviesbureau, maar van een groot ontwikkelingstraject van de Duitse
overheid. Zij stelde vast dat we
in de vierde industriële revolutie
zitten. Na mechanisatie, toepassing van elektriciteit en automatisering, is er nu een vierde
revolutie bezig die net zo ingrijpend zal zijn als de eerste drie. In
deze revolutie kunnen bedrijven
en machines wereldwijd real
time met elkaar communiceren.
Processen, ordergroottes, levertijden, kwaliteitscontroles en
nog veel meer zaken kunnen op
elkaar afgestemd worden zonder
tussenkomst van de mens.

Men verwacht dat over vijf jaar
80% van de bedrijven zo zijn
processen gekoppeld zal hebben aan die van leveranciers
en afnemers. Dit alleen al kan
leiden tot een efficiencyverbetering van 18% volgens een
enquête onder Duitse bedrijven. De werkelijke gevolgen
zullen echter veel groter zijn
en kunnen we nu zelfs nog niet
overzien. Zo wordt het mogelijk om real time wereldwijd
sensordata van allerlei plants te
meten, te analyseren en zo beter processen te besturen, maar
ook om bijvoorbeeld storingen
te voorspellen en energieverbruik te reduceren.
Neem als voorbeeld een transportpomp die een product
moet overpompen in een andere tank. Het energieverbruik
van de pomp is afhankelijk van
de instelling van een frequentieregelaar. Zijn levensduur is
afhankelijk van de belasting
van de pomp. De energiefactuur is onder andere afhankelijk
van de maximale verbruikspiek
van het bedrijf, die weer afhankelijk is van hoeveel equipment
tegelijkertijd start. Als we weten wanneer het pompproces
precies klaar moet zijn en wat
de gevolgen zijn van iets later
klaar zijn, is het mogelijk om
alle belangen tegen elkaar af te
wegen en het proces te optimaliseren. De belangrijkste voorwaarde om dit alles te bereiken
is echter niet technologie, maar
echte kennis van processen en
equipment. Bedrijven zullen

specifieke kennis van hun eigen
proces moeten combineren met
de kennis van experts om echt
wat met hun data te kunnen
doen. Een bedrijf moet zelf de
kennis inbrengen van zijn eigen
productieproces, maar moet
een beroep doen op derden
voor de kennis van bijvoorbeeld
trillingsgedrag van pompen of
de invloed van een instelling
van een frequentieregelaar op
energiegebruik van een elektromotor.
Op dit moment denken veel
mensen in de industrie nog
volgens de gebaande paden
en willen ze nieuwe technieken
inzetten om hun bestaande
manier van werken sneller of
goedkoper te maken. “Als ik
mijn klanten gevraagd had,
wat ze nodig hadden, zouden
ze geantwoord hebben: een
sneller paard”, zei Henry Ford
hierover. De nieuwe technologie biedt echter zoveel mogelijkheden dat de belangrijkste
vraag is: wat willen we eigenlijk
bereiken en hoe kunnen we de
technologie toepassen om dit te
realiseren?
De bedrijven die als winnaar uit
de vierde industriële revolutie
tevoorschijn komen, zijn de
bedrijven die het meest open
staan voor de nieuwe mogelijkheden en de lat hoog durven te
leggen.
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