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DOEL
Het doel van deze whitepaper is het presenteren van een aantal van de belangrijkste elementen van digitalisering
in relatie tot de industrie. Er wordt uitleg gegeven over de voordelen en mogelijkheden van gegevens en
gegevensverwerking en de mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen waarmee rekening moet worden
gehouden wanneer industriële installaties met digitalisering te maken krijgen.
Digitalisering kan deuren openen naar nieuwe industriële toepassingsgebieden en de integratie van
pompen uitbreiden naar de volledige installatie. Dit kan dankzij de mogelijkheid tot energie-optimalisatie,
monitoring, geavanceerde systeembeveiliging en aan de procesprestaties van de omliggende apparatuur
verbonden pompbesturing.

BASISPRINCIPES VAN DIGITALISERING
Binnen digitalisering zijn grofweg
vier gebieden te onderscheiden:

Gegevens‑
verzameling,
analyse,
optimalisatie
(bijvoorbeeld
algoritmes)
Gegevensstroom,
-opslag, -veiligheid
(eigenaarschap,
wetgeving)

Tussen deze gebieden kan overlap bestaan,
maar elk afzonderlijk gebied blijft sterk
verbonden aan het overeenkomende
onderdeel van de organisatie:

Klant‑
contactpunten,
verkoopkanalen
(internetverkoop),
verkoopstructuren
(dienstverlening,
financiering)

Ontwikkeling en
dienstverlening

Productietechnologie,
planning, distributie
(distributieketen)

Infrastructuur,
ICT, Juridisch,
Partners

Sales en
marketing

Productie
en logistiek

Om mee te bewegen met de trends en eisen van de markt heeft de industrie aanzienlijke middelen ingezet op
deze vier gebieden. De uitdaging is echter dat dit alles niet gewoon als één groot project kan worden benaderd.
Omdat digitalisering onregelmatig verdeeld is over een breed gebied aan functies, processen en producten
vraagt het om een nieuwe mentaliteit, niet-toegewezen middelen, snelle reactietijden en risicobereidheid. Naar
verwachting zal digitalisering, mits de omstandigheden en het bedrijf dit toestaan, op organische wijze in de
organisatie groeien. Deze transformatie vindt plaats in de verschillende bedrijfsonderdelen en in hun eigen tempo.
Deze whitepaper gaat voornamelijk over het eerste deel van het hierboven genoemde: Gegevensverzameling,
Analyse en Optimalisatie, gevolgd door Bescherming en Reactie. Hiervoor gebruikt men vaak de term
“Conditiemonitoring” (CM). In dit paper wordt CM benaderd vanuit het perspectief van de sector waarin
Grundfos actief is, maar het wordt in alle soorten technologische installaties gebruikt.
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DIGITALE BOUWSTENEN
Grundfos heeft de volgende zes digitale bouwstenen gedefinieerd:

Monitoring
Hieronder vallen metingen, gegevensoverdracht, verwerking van ruwe gegevens, gegevensopslag en
gegevenspresentatie. Monitoring is vaak afhankelijk van andere geïnstalleerde systemen zoals SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) of andere overkoepelende besturingsstructuren. Het is
van belang om te evalueren welke gegevens er nodig zijn en met welke kwaliteit: nauwkeurigheid,
meetfrequentie en tijd.
• Gegevensoverdracht kan analoog of digitaal zijn, bedraad of draadloos, afhankelijk van het doel
waarvoor de gegevens worden verzameld en de benodigde kwaliteit en hoeveelheid.
• Het verwerken van ruwe gegevens is noodzakelijk voor het filteren, preconditioneren, compenseren
en verminderen van de hoeveelheid gegevens vóór de overdracht en opslag. Voorbeelden zijn onder
andere linearisering, middeling en door gebeurtenissen gestuurde gegevenspakketvorming.
• Gegevens kunnen worden opgeslagen in een lokaal meetinstrument, in SCADA-systemen, op lokale
servers of in opslagfaciliteiten in de cloud (in eigen beheer of bij een host).
• De weergave van gegevens kan heel simpel zijn, bijvoorbeeld dashboards, CSV-bestanden of andere
op gegevens gebaseerde bestandstypes.
Als je bijvoorbeeld te maken hebt met metingen van druk, debiet en stroomverbruik, kun je de huidige waarde,
de gemeten waardes over een bepaalde periode, en de gemiddelde, minimum- en maximumwaardes
gebruiken voor het aanmaken van een belastingsprofiel, het berekenen van de efficiëntie en het bepalen
van de bedrijfskosten.

Alarmen
Dit kunnen directe, digitale aan/uitschakelaren zijn, alarmen vanuit apparaten, of gemeten waardes die
bepaalde grenzen overschrijden. Deze signalen kunnen apparaten uitzetten, schadebeperkende processen
in gang zetten of een waarschuwing geven dat iets van de norm afwijkt.
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Voor een makkelijk en versimpeld overzicht worden alarmen vaak kleurgecodeerd met de kleuren Groen,
Geel of Rood voor Normaal, Waarschuwing en Alarm. Deze kleurcodes worden of ter plaatse op het apparaat
getoond, in de besturingsruimte, in het SCADA-systeem of doorgezonden naar externe apparaten,
bewakingssystemen of slimme apparatuur.
Een voorbeeld van deze alarmniveaus voor motortemperatuur:

Normaal
=> Geen actie

Motor temperatuur
overschreden
=> Waarschuwing

Alarm hoge temperatuur
=> Stop

Bediening op afstand
Maakt snelle reactie mogelijk en voorkomt gedoe, kosten, mankracht en middelen om op locatie aanwezig
te zijn. Bediening op afstand is mogelijk van start/stop, instelpuntwijziging of een systeemreset tot volledige
toegang tot het besturingssysteem. Hiervoor kunnen configuratieveranderingen, subalgoritmes en firmware
nodig zijn. Deze functies zijn noodzakelijk voor zaken zoals service op afstand, facilitair beheer, centrale
besturingscentra, externe dienstverleners en een groot aantal nieuwe diensten op het gebied van onbemand,
geautomatiseerd functioneren.
Een voorbeeld hiervan is: Instelpunt wijzigen; Instellingen PI-regelaar wijzigen; Firmware wijzigen;
Foutenanalyse op afstand.

Optimalisatie
Om systemen na de inbedrijfstelling verder te verbeteren moeten er gegevens worden geanalyseerd.
Dit kan handmatig worden gedaan door deskundige beheerders, maar er zit veel meer potentie in
geautomatiseerde optimalisatie.
Voor geautomatiseerde systeemverbetering zijn virtuele modellen of representatieve algoritmes nodig die het echte
systeem emuleren. Dit noemt men vaak een Digital Twin, oftewel Digitale Tweeling. Op basis van de kwaliteit van
het model en de nauwkeurigheid van de gegevens kunnen er verbeteringsmogelijkheden ontstaan. Op basis van
de analyse kunnen aanbevelingen worden gedaan voor veranderingen aan het systeem, of kan zelfs actief worden
ingegrepen om parameterinstellingen te wijzigen. Automatische optimalisering is verbonden aan Intelligente
reactie: het systeem moet in staat zijn en worden toegestaan om de betrokken parameters te wijzigen.
Voorbeelden van optimalisatie: Automatisch bijstellen van de PI-regelaar en uitlaatdruk op basis van
systeembelastingcurves.

Storingsvoorspelling
Het op betrouwbare wijze kunnen voorspellen van schade aan systemen en storingen van apparatuur is een
zeer gewilde functie in de industrie, aangezien dit de uitvaltijd minimaliseert en een goede planning voor het
onderhoud mogelijk maakt.
Het voorspellen van storingen vereist grote hoeveelheden referentiegegevens, gedetailleerde analyses,
diepgaande kennis over storingsmechanismes en goede algoritmes en modellen voor de apparatuur. Naar
verwachting zal digitalisering een rol spelen in de ontwikkeling en uitbreiding van deze algoritmes en
modellen, dankzij snellere en goedkopere opslag en overdracht van gegevens en het steeds grotere vermogen
van computers. Het opstellen van zulke modellen staat of valt echter met de juiste gegevens en middelen.
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Dat geldt des te meer als het gaat om storingsvoorspelling. In de toekomst zal kunstmatige intelligentie op
dit gebied een grote rol spelen, en daarvoor zijn grote hoeveelheden gegevens nodig die het mogelijk maken
om patronen te herkennen.
Een voorbeeld van storingsvoorspelling is het monitoren van de slijtage in de pomp door vergelijking van
de gemeten hydraulische prestaties elektrisch vermogen, het vergelijken van het slijtageniveau met eerdere
storingen en op basis daarvan de verwachte tijd tot de volgende storing te voorspellen. Patronen in het geluid
van de kogellagers kunnen storingen voorspellen.

Intelligente reactie
Inzicht krijgen in het soort omstandigheden waarin de apparatuur beschadigd kan raken en/of wanneer de
apparatuur kan falen, maakt het mogelijk om de schade te beperken. Door het automatisch aanpassen van
de bedrijfsomstandigheden en activeren van beschermingsmaatregelen, of het geven van aanbevelingen
voor acties aan beheerders, kan de levensduur van producten verlengd worden. Dit levert besparingen op qua
onderhoud en uitvalkosten. Ook hier is diepgaande kennis over de installatie, toepassing, de cruciale parameters
en de prioriteiten nodig om door te kunnen blijven functioneren terwijl de beschermingsmaatregelen actief zijn.
Een voorbeeld:
• In een tweepomps-stoomketelsysteem met een in bedrijf/stand-by-configuratie die op de rand van
cavitatie functioneert, is het mogelijk om beide pompen automatisch in te schakelen, zodat het systeem
uit de cavitatiezone wordt gehaald.
• Bij de signalering van lucht in één van de pompen in een drukverhogingssysteem met meerdere pompen
kunnen de andere pompen de snelheid verlagen, terwijl de met lucht gevulde pomp het debiet verhoogt
om de lucht eruit te persen.

SAMENVATTING - DIGITALE BOUWSTENEN
Uit een snelle evaluatie blijkt dat:
• Monitoring en alarmverwerking relatief makkelijk te implementeren zijn; dit gebeurt dan ook al jaren
op de markt.
• Besturing op afstand enige technische en juridische uitdaging met zich meebrengt, tenzij het systeem
direct is aangesloten op een lokaal Bus/SCADA-systeem.
• Voor optimalisatie, storingsvoorspelling en intelligente reactie zijn de juiste gegevens, goede modellen
en deskundige analisten met kennis van het systeem vereist.
Daarnaast zijn voor storingsvoorspelling ook enorme hoeveelheden referentiegegevens nodig van de
apparatuur, zowel goed functionerend als op het moment van storing, evenals metingen en analyse van
het ontstaan van defecten in systemen, vanaf de installatie tot aan het moment van storing.
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IOT - HET INTERNET OF THINGS
(INTERNET DER DINGEN)
Wanneer we het over de toenemende digitalisering hebben, komen vaak de volgende drie afkortingen aan bod:

IoT – Internet of Things

IoP – Internet of People

IIoT – Industrial Internet of Things

Het IoT beschrijft de trend waarbij steeds meer apparaten, zoals dagelijkse huishoudapparaten en industriële
machines, ingebouwde connectiviteitsfuncties hebben: Ethernet, Bus, Wi-Fi, bluetooth etc. Dit betekent dat
veel elektrische apparaten tegenwoordig onderling kunnen worden verbonden om gegevens te delen en
makkelijk door gebruikers en andere apparatuur kunnen worden aangestuurd. Deze connectiviteit is één
van de factoren die de digitalisering mogelijk maakt.
Met IoP wordt verwezen naar het feit dat de meeste mensen bijna overal verbinding kunnen maken met
elkaar of met apparaten. De dekking van het telefoonnetwerk en connectiviteit van gegevens zijn sinds
de eeuwwisseling enorm toegenomen. Iedereen is er aan gewend om online te zijn en de mogelijkheid
op elk moment contact op te nemen met andere mensen, en andersom. Over de hele wereld hebben de
meeste mensen tegenwoordig een slim apparaat bij zich dat contact kan maken met andere mensen,
apparaten en gegevensopslag, en steeds meer diensten maken de overstap naar online, waardoor ook
de maatschappelijke infrastructuur verandert.
Met het IIoT bedoelt men hetzelfde als met de hiervoor beschreven trends en ontwikkelingen, maar dan
in de industrie.

Het is belangrijk om je er bewust van te zijn dat
de connectiviteit van apparaten, cloudgebaseerde
gegevensopslag en slimme apparaten niet aan de
basis liggen van de digitalisering. Dit zijn slechts
praktische hulpmiddelen.

Het vermogen van computers, communicatie en gegevensopslag neemt enorm snel toe en wordt steeds
goedkoper, en we hebben in de afgelopen tien jaar verschillende nieuwe standaarden en platforms zien
opkomen en verdwijnen. Dat heeft een beperkende werking gehad voor de wereldwijde digitalisering. Tot dusver
duidt echter niets erop dat het tempo van deze technologische ontwikkelingen zal verminderen - allesbehalve
dat, zelfs. Om te voorkomen dat er te veel middelen aan dit ontwikkelingspotentieel werden verspild, werd
de industrie zich bewust van het grote belang van gestandaardiseerde ontwikkeling - een kader voor het op
mondiale schaal beheren van de aspecten van digitalisering ten behoeve van alle belanghebbenden en partijen.
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Industrie 4.0 – Standaardisatie van digitalisering
Industrie 4.0 is een Europese poging vanuit de Duitse industrie om een aantal standaarden en algemene
richtlijnen op te stellen voor digitalisering. In de VS loopt een vergelijkbaar initiatief, het Industrial Internet
Consortium (IIC), en in China is het kader ‘Made in China 2025’ opgesteld.
Onderdeel hiervan is de erkenning dat individuele initiatieven en propriëtaire standaarden achterhaald zijn:
de toekomst in onze wereld zit in de brede distributie van gegevens en informatie. Hoe toegankelijker, hoe
levensvatbaarder. Hoe groter ons vermogen om met andere systemen en structuren verbinding te maken,
hoe meer voordeel we eruit halen. We moeten ons aan de huidige standaarden houden, in de wetenschap
dat er een nieuwe update aankomt.

De naam Industrie 4.0 verwijst naar de belangrijkste stappen van de Industriële Revolutie, waarbij stap
4 digitalisering is.

1st

2nd

Mechanization,
water power,
steam power

Mass production,
assembly line,
electricity

3rd
Computer and
automation

4th
Cyber Physical
Systems

Digitalisering, het Internet der dingen, en de globalisering van informatie zijn niet de ontwikkelingen waar
we in de toekomst mee om moeten leren gaan, we zitten er nu middenin, het is overal om ons heen gaande.
Aan de andere kant zijn monitoring en procesbewaking niet nieuw in de industrie. Dataverzameling, analyse,
optimalisatie en reactie hebben zich langzamerhand ontwikkeld sinds men machines en processen met
computers is gaan besturen. Het langs elektronische weg verzamelen van gegevens voor analyse en optimalisatie
wordt al decennialang breed toegepast via BMS, CTS en SCADA-systemen of lokale besturingssystemen.
Wat er verandert is de hoeveelheid gegevens, opslag en beschikbaarheid die moderne elektronica en
communicatietechnologie mogelijk maken, naast zelflerende algoritmes, visualiseringssystemen en
kunstmatige intelligentie.
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GRUNDFOS ALS SPELER
IN DE DIGITALE WERELD
Digitalisering is ook voor Grundfos geen nieuwe zaak: wij startten al aan het begin van deze eeuw met
de ontwikkeling van onze Buscommunicatie Interfacemodules, de CIM/CIU. In 2008 introduceerde wij
Grundfos Remote Management (GRM) en de CR Monitor, en bepaalden daarmee de digitaliseringskoers
van de pompindustrie.
GRM is een communicatieplatform dat alarmen en bedrijfsgegevens doorzendt en een basisbediening op
afstand uitvoert voor pompen, motoren en besturingssystemen van Grundfos naar Grundfos’ eigen cloud of de
mobiele telefoon via SMS. Het systeem kon gegevens opslaan om aan de klant te tonen en waarschuwingen
en alarmen afgeven wanneer bepaalde waarden over een ingestelde grens heen stegen. GRM droeg zorg voor
monitoring, alarmen en een basisbediening op afstand, oftewel de digitale bouwstenen 1, 2 en 3.
De CR Monitor was een apparaat dat het mogelijk maakte om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen,
geavanceerde gegevensanalyse uit te voeren, alarmen en waarschuwingen af te geven en preventieve acties
in gang te zetten. De CR Monitor maakte gebruik van een zelflerend systeem om een daling van het rendement
te signaleren, droogloop en cavitatie te voorkomen, en werking buiten het normale werkingsgebied te detecteren.
Alarmen, waarschuwingen en gegevens konden naar een lokaal SCADA-systeem worden gezonden of via GRM
naar de Grundfos cloud gestuurd.
Een randvoorwaarde voor het uitrollen van digitalisering in de industrie is dat we ons houden aan de
mondiale standaarden voor connectiviteit, gegevensopslag, beschikbaarheid en wetgeving, en het zorgen
voor makkelijke integratie met andere systemen.
Wij geloven dat Grundfos een verschil kan maken door onze eigen pomp- en systeemkennis in te zetten op
het gebied van bediening op afstand, optimalisatie en vooral storingsvoorspelling en intelligente reactie.
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SLOTOPMERKINGEN
Het blijft natuurlijk moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar met de middelen en aandacht die er in alle
consumenten- en industriële ontwikkelings- en productiesectoren uitgaat naar automatisering, connectiviteit
en digitalisering, is het de verwachting dat we op alle niveaus een enorme impact zullen hebben.

Ongeacht waar het toe leidt, is het van belang dat we ons richten op datgene wat echt toegevoegde waarde
biedt voor de klant en voor onszelf. Daarbij moeten we de aandacht meer richten op de wensen van de klant
dan op de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt. Doordat we de juiste producten aanbieden, de
wensen van de klant begrijpen en over systeemkennis beschikken (de pijlers van Grundfos iSOLUTIONS) in
combinatie met intelligente connectiviteit, vervult Grundfos nog vele jaren een toonaangevende positie.
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BIJLAGE:

EEN UITLEG VAN DE ELEMENTEN
VAN DIGITALISERING

Gegevensoverdracht
Op kleine schaal wordt gegevensverzameling doorgaans via draadverbindingen uitgevoerd. Op het niveau
van grotere processen en fabrieken worden gegevens doorgaans in lokale bussystemen verzameld. Naar
verwachting zullen Wi-Fi en andere draadloze systemen in de komende jaren dominant worden op
de fabrieksvloer.
Gegevens worden via gesloten, goed beschermde communicatielijnen tussen de verschillende delen van
het bedrijf gedeeld.
Om op mondiaal niveau te reageren is het nodig om gegevens met andere bedrijven en partijen te delen,
waarbij grenzen worden gesteld aan de inhoud van de gegevens om ons eigen bedrijf en onze eigen belangen
te beschermen. Er zijn wereldwijd veel gratis gegevens beschikbaar die kunnen worden gecombineerd met de
gegevens die een bedrijf zelf in huis heeft en worden gebruikt om koers, strategieën en doelstellingen te bepalen.

Cloudconnectiviteit
Een belangrijke factor in de snelle groei van de digitalisering is de ontwikkeling op het gebied van
overdrachtssnelheid, gegevensopslagvermogen en prijs. Er mag worden verwacht dat alle gegevens in de
toekomst realtime via de cloud zullen worden verzameld; de invoer van 5G is een grote stap in die richting.
Vooralsnog zullen we echter gebruik moeten blijven maken van lokale gegevensverwerking en autonoom
functioneren voor cruciale apparatuur, puur vanwege de prijzen en technische beperkingen op het gebied
van centrale verwerking.
Het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens is de sleutel tot analyse, autocorrectie, trendontwikkeling
en storingsvoorspelling. Maar het realtime doorspitten van en reageren op grote gegevensvolumes vereist
lokaal computervermogen. Trillingsanalyse van een bijna defecte kogellager vereist FFT (Fast Fourier
Transmission) in een speciaal daaraan toegewezen signaalverwerker. Dit apparaat moet nu nog wel bij de
installatie zitten, maar het kan wel de resultaten of het geluidspatroon vergelijken met een in de cloud
opgeslagen referentie.
Een praktische manier om gegevens te verzamelen voor storingsanalyse zou bijvoorbeeld kunnen zijn om elk
uur een tien seconden lange geluidsopname te maken en deze naar een centrale gegevensopslagfaciliteit
te sturen. Daar worden veranderingen in de bedrijfsomstandigheden bijgehouden, in de 10 seconden vóór
en na elk alarm en omstandigheidsafwijking gegevens opgenomen, of gewoon alle gegevens die boven een
bepaalde grens uitkomen: “eventlogging met een hartslag”. Op die manier kunnen we schadelijke patronen
en storingsmechanismes van apparatuur opslaan en leren herkennen en daarmee voorspellingsalgoritmen
ontwikkelen voor cruciale onderdelen.
Op dit moment worden cloudverbindingen voornamelijk nog gebruikt voor het doorgeven van bedrijfsstatus,
alarmen en belangrijke bedrijfsgegevens, en voor simpele bediening op afstand. Een probleem dat op dit
moment oplossing behoeft is het vermogen voor bediening op afstand. Gegevens komen nu nog niet door
de cloudlaag heen, maar verschillende bedrijven zijn bezig om hiervoor een oplossing te vinden. Dit opent
een wereld aan mogelijkheden voor service, besturing en upgrades op afstand.
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Modellen
Het gebruik van gegevens is meestal gebaseerd op een model dat is afgeleid van inzichten in de manier
waarop dingen werken of onderling verbonden zijn. Hoe beter het model en hoe nauwkeuriger de gegevens
die eraan worden toegevoegd, hoe beter we kunnen presteren.
Bij een op basis van constante druk gestuurde pomp is de PID (Proportional–Integral–Derivative)
terugkoppelingsbesturingseenheid een simpel model van het systeem. Om te werken is een goede “trim”
van de PID-parameters nodig, en hoe sneller en nauwkeuriger we de druk kunnen meten, hoe makkelijker
het is voor de pomp om de druk constant te houden. Ter compensatie van externe factoren kan het model
worden uitgebreid met instelpunt-beïnvloeding of meting op afstand.
Willen we grotere systemen aansturen, dan hebben we complexere modellen nodig met nog veel meer
gegevens. Er zijn uitgebreidere inzichten nodig om het model op te stellen en de voor succes benodigde
gegevens te verzamelen. Om een systeem te verbeteren zijn meestal nog complexere modellen, grotere
hoeveelheden gegevens en meer verwerkingsvermogen nodig.
Een goed voorbeeld hiervan is weersvoorspelling. Vroeger waren deze plaatselijk, hadden ze het vaak
verkeerd en werd maar enkele dagen vooruit voorspeld. Tegenwoordig echter worden gegevens vanuit de
hele wereld verzameld, in eindige-elementmodellen ingevoerd en door supercomputers verwerkt om het
weer met een veel grotere mate van nauwkeurigheid te voorspellen.

Gegevens en gegevenskwaliteit
Om waardevolle gegevens over een systeem te verkrijgen hebben we een model nodig dat de benodigde
gegevens kan berekenen, en om dat model te laten werken moet het met de juiste gegevens worden “gevoed”.
Voor het meten van stroomverbruik zijn overeenkomstige metingen van stroomsterkte en spanning
nodig. Door het debiet en de druk vóór en na de pomp te meten, kunnen we de hydraulische output van
het systeem berekenen. Dat stelt ons in staat om de efficiëntie van het systeem te berekenen door middel
van een simpele input/outputrelatie. Dit kan jaarlijks worden gemeten om de kW per m³/u te bepalen.
We kunnen het elk uur meten om informatie te krijgen over de efficiëntie bij belastingschommelingen. Of
we kunnen het zelfs elke seconde meten en vergelijken met de prestatiegegevens van de pomp toen deze
nieuw was: dan krijgen we informatie over de slijtage van het pompsysteem die kan worden ingezet voor
preventief onderhoud. Wanneer we stroomverbruik combineren met het verlies in de motor en regelaar,
kunnen we het asvermogen berekenen. Het vermogen gecombineerd met het toerental van de as helpt
bepalen of het verlies in de pomp of in de motor plaatsvindt.
Dit laatste voorbeeld biedt veel mogelijkheden, maar het model is onbruikbaar als de metingen niet op
precies hetzelfde moment worden uitgevoerd, of als één van de metingen uitvalt of onbetrouwbaar is.
Wat betreft pompprestaties heeft de meeste analyse doorgaans betrekking op het debiet, en zonder
nauwkeurige debietmetingen zijn er slechts beperkte mogelijkheden om de verzamelde gegevens te
gebruiken voor systeemoptimalisatie, voorspellend onderhoud en andere diensten. We kunnen andere
gegevens gebruiken voor alarmen, waarschuwingen en bewaking om het systeem en de installatie te
beschermen en waardevolle informatie te verzamelen (door middel van virtuele sensoren), maar dit is
momenteel een uiterst geavanceerde functie.
Het op het juiste moment verkrijgen van de juiste gegevens is van essentieel belang.
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Connectiviteit en Big Data
Digitalisering en Industrie 4.0 draaien in zeer grote mate om het verzamelen van grote hoeveelheden
gegevens en het gebruik ervan op verschillende manieren. Het verkopen van gegevens, ontwikkelen van
modellen, verkopen van verwerkte gegevens en gerelateerde diensten zijn gebieden waar veel nieuwe
bedrijven en consultants door middel van digitalisering goede zaken doen. In de toekomst zal de strijd
waarschijnlijk vooral draaien om het eigendom van gegevens en modellen en wat er wordt aangemerkt als
handelswaar die in de producten en systemen wordt ingebed en wat kan worden verkocht als extra waarde.
In de industrie worden gegevens veelal als privé-eigendom beschouwd, en deze worden dan ook alleen in
beperkte mate aan anderen beschikbaar gesteld. Het verkopen van modellen en algoritmen voor integratie
in industriële systemen en apparatuur die met hun systeem en model compatibel zijn betekent ook het
verkopen van de juiste pompen, sensoren en algoritmen die de benodigde gegevens kunnen leveren. In deze
context is connectiviteit met alle Bussystemen, draadloos enzovoorts van belang; of de gegevens via het
Internet worden verzonden of niet is daarbij een secundaire zaak.

IoT - het Internet of Things
Veel van de verwachte ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, Industrie 4.0 en Big Data zijn
gebaseerd op vrij beschikbare gegevens, nieuwe modellen en nieuwe manieren om gegevens te gebruiken
en te combineren. Hiervan bestaan al interessante voorbeelden, vooral op het gebied van bijvoorbeeld
medische diagnostiek en meer recent ook met betrekking tot de verspreiding en ontwikkeling van
infectieziekten. Alleen het hebben van genoeg gegevens zorgt echter nog niet voor waardecreatie,
maar met de juiste gegevens en modellen kunnen de algoritmen voor enorme verandering zorgen.

Gegevensstroom, opslag en gegevensbeveiliging
Voor de industriële digitalisering zijn gegevens en de gegevensstromen van essentieel belang. Naarmate
de integratie in de distributieketen, de nauwe grensoverschrijdende samenwerkingen en de globalisering
toenemen, komen er echter een aantal vraagstukken aan bod. Dit zijn met name vragen zoals:
•

Wie is de eigenaar van de gegevens?

•

Waar worden de gegevens opgeslagen?

•

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Dit zijn essentiële vraagstukken, maar er zijn ook andere kwesties, zoals:
•

Welke gegevens moeten we opslaan?

•

Hoe komen we aan de gegevens?

•

Hoe vaak moeten de gegevens worden opgeslagen?

Laten we eens kijken naar de gegevens en waar ze vandaan komen. In het productieproces zijn grote
hoeveelheden gegevens nodig. Gegevens over orderinformatie bijvoorbeeld, maar ook gegevens die tijdens
het productieproces ontstaan, zoals resultaten vanuit test- en productieapparatuur, gegevens waaruit blijkt
dat het productieproces onder controle is, etc. Er is dus een enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar.
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De aangewezen manier om gegevens te verzamelen in Industrie 4.0 is door de nadruk te leggen op het
IoT: met andere woorden, toekomstige producten moeten met het Internet verbonden zijn. Het is echter
niet logisch om gewoon alle gegevens op te slaan. Het opslaan van de gegevens die nodig zijn om een
productieproces onder controle te houden is één verhaal, het opslaan van gegevens om later te analyseren
is compleet andere zaak.
Een voorbeeld: het bij constante druk laten functioneren van een pomp tijdens productie. De actuele druk
wordt om de 2 minuten gemeten, en op basis daarvan wordt de regeling uitgevoerd. Het is echter zeer
onwaarschijnlijk dat voor de productieanalyse gegevens met een interval van 2 minuten nodig zijn. Gegevens
om de minuut of om de 5 of 10 minuten is misschien ook goed.
De gegevensbehoefte verandert gedurende de levenscyclus van een product. Doorgaans zijn er tijdens
de opstartfase van een productieproces meer gegevens met een hogere meetfrequentie nodig dan bij
een productie die al lange tijd stabiel loopt. Er is nauwkeurige analyse nodig om de juiste gegevens en
opslagfrequentie te vinden, evenals de “sleutels” waarmee de verschillende gegevens aan elkaar kunnen
worden verbonden. Wat in het ene systeem relevant is, geldt niet per se voor het andere.
Het gegevensanalysevermogen binnen een bedrijf of distributieketen is zeer belangrijk als het gaat om
Industrie 4.0. Als ze nergens voor worden ingezet, zijn gegevens slechts gegevens. De waarde zit hem in het
toepassen van de geanalyseerde gegevens. Analytische vaardigheden zijn van cruciaal belang voor Industrie
4.0, en bedrijven zullen dan ook moeten werken aan de ontwikkeling van deze vaardigheden, willen ze in de
toekomst succesvol blijven.

Kunstmatige intelligentie
Bij het werken met digitalisering en Big Data worden we geconfronteerd met het grote gegevensvolume
dat moet worden verwerkt: veel meer dan het menselijk vermogen en menselijke middelen aankunnen.
Hiervoor zijn algoritmes nodig die patronen kunnen herkennen, trends, afwijkingen en toevalligheden
kunnen opsporen in gigantische hoeveelheden gegevens, en kunnen bepalen op welke punten er onderling
duidelijke relaties en subtielere invloeden bestaan. Dit in combinatie met toepassingskennis over de
actuele omstandigheden, zodat er waardevolle conclusies kunnen worden getrokken. Door bijvoorbeeld het
combineren van gegevens als lage inlaatdruk, hoge vloeistoftemperatuur, hoog debiet, vloeistofversnelling,
vloeistofkooktemperatuur en specifieke geluidspatronen kan cavitatie in een pomp worden voorspeld en
gesignaleerd en kan de onderliggende oorzaak worden verklaard.
De oplossing voor analyse en patroonherkenning in grote hoeveelheden gegevens wordt vaak in verband
gebracht met zelflerende systemen en kunstmatige intelligentie. Helaas is het niet genoeg om gewoon een
grote computer vol te proppen met willekeurige gegevens en te wachten tot er iets uitkomt. De algoritmes
moeten specifiek voor het systeem worden ingesteld, met duidelijke grenzen, en het systeem moet constant
terugkoppeling ontvangen die aangeeft of het op de juiste weg is of juist correctie nodig is, zowel tijdens de
leerperiode als daarna. Voor het opzetten van het systeem is de juiste kennis en een diepgaand begrip van het
proces, de invloedsfactoren, mechanismes en mogelijke uitkomsten nodig.
Zelflerende systemen en AI hebben grote hoeveelheden van de juiste gegevens nodig om bruikbare conclusies
te kunnen trekken. En zoals eerder aangegeven zijn voor storingsvoorspelling referentiegegevens nodig van
de inbedrijfstelling tot het defect raken van systemen, wat dus een flinke tijdsfactor introduceert: we hebben
gegevens over een significante periode nodig, met zowel primaire als zijdelings betrokken parameters, om
betrouwbare voorspellingen te kunnen doen.
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Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat er computersystemen beschikbaar zijn die de relevante
gegevens voor nieuwe taken en problemen automatisch kunnen opsporen, verzamelen en verwerken.
De eerste pogingen hiertoe, zoals het medische diagnosesyteem Watson van IBM, hebben nog de neiging
om te generaliseren.

Grote hoeveelheden gegevens
Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens is de laatste jaren een makkelijke en goedkope zaak
geworden, waarmee het nu mogelijk is om nuttige gegevens te verzamelen en deze in te zetten voor het
verbeteren van efficiëntie, procesoptimalisatie, assetmanagement, het verminderen van onderhoudskosten en
nog veel meer. Dit moet echter voorzichtig en weloverwogen worden gedaan, want het verzamelen, verwerken
en opslaan van gegevens heeft zijn weerslag op het gebied van middelenverbruik en milieu-impact.
Uit analyse van de verzameling en het gebruik van gegevens in 2020 blijkt dat:
•

De helft van de gegevens wereldwijd afkomstig is uit de laatste twee jaar

•

20% hiervan gestructureerd is (d.w.z. verwerkt en toegankelijk)

•

Slechts 6% van de gegevens gebruikt is

•

Datacentra verantwoordelijk zijn voor zo’n 2% van het mondiale stroomverbruik, maar naar verwachting
zal dat in 2030 al naar 8% zijn gestegen

•

Internetgebruik verantwoordelijk is voor 3.7% van de mondiale uitstoot: evenveel als al het wereldwijde
vliegverkeer bij elkaar (vóór corona)
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