Column
Column
Mechanische aandrijftechniek
Industrie
4.0. Lean’s next level?
blijft
de basis
De FEDA-leden
spelen
een cruciale
rolFEDA-technologiegroep
in het faciliteren van Industrie
4.0.&DeMechanical
techniek ontwikkelt
snel, de
Wij
zijn als Brevini
Benelux
lid van de
Electrical
Motion Solutions
managementprocessen
achter.met
Maar
efficiencyvoordelen
liggen voor
hetafoprapen.
(EMMS).
Niks mis mee, blijven
maar samen
enkele
andere leden vragen
we ons
of de naam van onze
groep de lading nog wel dekt. Als leverancier van mechanische aandrijftechniek waren we jaren geleNa de
Industrie
4.0Aandrijftechniek
is realisme (en soms
scepticisme)
ontstaan.
We zullen
ons in
niet
plotseling
den
lideuforie
van derond
Vereniging
Voor
(VVA).
Na verschillende
fusies
ontstond
2004
FEDA.
in een volledig
industriële
wereld bevinden.
Ook
Industrie
zal meer
een evolutie
dan een
Natuurlijk
is hetnieuwe
vakgebied
het afgelopen
decennium
verbreed
en4.0
vragen
afnemers
steeds meer
om
revolutie blijken. Maar
we kunnenals
nu‘Motion
al voordeel
halen ‘Mechatronica’
uit de digitale ontwikkelingen.
totaaloplossingen.
Aanduidingen
& Drives’,
en ‘Integrated Solutions’ sluiten
Zoalsprima
bij veel
ontwikkelingen (neem IA en IoT) moeten we onderscheid maken tussen
daar
bijtechnologische
aan.
de voorspelbare
technologie aandrijftechniek
en de onvoorspelbare
mens gedreven
ontwikkelingen.
Dat robotsetc.)
in 2053
De
omzet van mechanische
(tandwielkasten,
reductoren,
lagers, kettingen,
bebetere jaarlijks
chirurgen
zullen
danmiljoen.
mensen,
bij totale
onverwachte
complicaties,omzet’
is bekend.
Maar
zodra
draagt
zo’n
€ 250zijn
à 300
Dit ook
op een
‘FEDA gerelateerde
van circa
4 miljard
mensen
(ofhad
politiek)
belangrijkere
rol spelen, wordt
voorspelbaarheid
minder.
euro.
Toch
ik deeen
aanduiding
aandrijftechniek
graagde
behouden
voor onze
technologiegroep.

Dennis van Arkel is Manager
Jo Jansen,
Sales
& Marketing bij Brevini Benelux
FEDA Business Intelligence Expert
businessintelligence@feda.nl
Bronnen: McKinsey, Frost & Sullivan,
Analytics Magazine

FEDA Actueel is een productie
van FEDA.
feda.nl

42 | AANDRIJVEN EN AUTOMATISEREN
AUTOMATISEREN
44

Rekenkracht,
data, real-time analysemogelijkheden en verbeteringen in digitaal-naar-fysiek commuWhat’s
in a big
name?
nicatienu
(bijvoorbeeld
van& 3D-printers
en Advanced
industrie
Neem
de vakbeursreal-time
World ofaansturing
Technology
Science (WoTS),
waarvan Robotics)
‘Motion &geven
Drives’deonderdeel
ongekendeDemogelijkheden
om devele
efficiency
van ontwerp-,
prototypingen productieprocessen
te verbeuitmaakt.
naam WoTS omvat
industrieën,
zoals medisch,
vliegtuigbouw,
farmacie, voedingen
teren. Industrie 4.0
omvatetc.
ookAandrijftechniek
veel mens gedreven
zoals
partnerships,
hetWellicht
delen van
datahet
en
genotmiddelen,
chemie,
speeltfactoren,
in al deze
industrieën
een rol.
wordt
het afstemmen
vanaparte
onderlinge
verdienmodellen.
Die drempels
zullenFEDA-leden
hoger blijken
dan destaan
technologiweer
tijd voor een
beurs waar
de op aandrijftechniek
gerichte
centraal
en niet
sche.en
Zorechts
zijn deworden
momenteel
in gebruik
zijnde
ERP-, CADMES-systemen
niet open
om met andere
links
weggestopt
tussen
leveranciers
vanenrobotica,
besturingen
en bussystemen.
toepassingen
te ‘praten’.
Het
menselijke
invloed,aan
op automatisering,
de fabrieksvloer zal
afhangen van
de vervanOok
vind ik dat
vakbladen
tetempo,
veel aandacht
besteden
mechatronica,
robotica,
vigingstermijnen
van4.0.
productiemiddelen
(zo’n 40%
van de huidige
moet
vervangen
worden om
sion
en Industrie
Terwijl mechanische
aandrijftechniek
demachines
basis is van
vrijwel
alle bewegende
nieuwe technologieën
te ondersteunen).
constructies
en componenten.
Geen ophaalbrug beweegt, geen auto rijdt, geen machine produceert
en geen vliegtuig vliegt zonder mechanische aandrijftechniek.
De nieuwe technieken die in Industrie 4.0 een hoofdrol spelen, betekenen in ieder geval een doorbraak in en
efficiency.
Industriële ondernemingen hebben met inzet van Lean al grote vooruitgang
Traditie
innovatie
geboekt door hetmag
reduceren
productietijden materiaalverlies
van nietvakgewaarAandrijftechniek
dan welvan
traditioneel
in de oren
klinken, toch isen
hethet
eenschrappen
enorm innovatief
de toevoegende
activiteiten.
Door deze
‘Lean
inbedding’ isdeerafgelopen
beperkte jaren
ruimte
voor volgende
bied.
Door innovatie
is het rendement
van
tandwielkasten
bijvoorbeeld
met verbe30 tot
teringen,
terwijl We
de markt
productiviteitsverbetering
vanzorgen
2 tot 4dat
procentpunt
peraandrijftechniek
jaar blijft dicteren.
40%
verbeterd.
moeten
er samen met FEDA voor
mechanische
bij
De nieuweweer
mogelijkheden
voor datacollectie,
nieuwe sensoren,
kunnen
tot 40%
jongeren
op het netvlies
komt te staananalyse,
en werktuigbouw
weer robotisering,
een populaire
studierichting
verdere reductie van downtime leiden en tussen 30% en 50% verhoging in productiviteit realiseren.
wordt.
Nieuwe modellen uit Big Data Analytics in telecom en Finance, zoals Monte Carlo simulatie en Parallel
Bottleneck
leveren
inzichten
voorheen
niet
voorhanden waren.
In
dat kaderAnalysis,
heb ik veel
vertrouwen
in die
de aanpak
van
Atrium
Zo wordt
Industrie
allereerst
een digitaal
gestuurde vorm van Lean.
Waar voorheen na een shift de
Groep,
waar
FEDA4.0
haar
secretariaat
heeft ondergebracht.
colofon
productiviteit
werdom
beoordeeld,
kaneen
dit inspirerende
nu real-time FEDAen direct worden bijgestuurd waar nodig. Door
Ook
ons initiatief
op de WoTS
nieuwe te
sensoren,
rekenkracht
analytische
mogelijkheden,
kan veel
lounge
creërengrotere
is belangrijk
omdatenwe
ons als aandrijfRedactie
& meer
tekst:data worden verzameld en geanalyseerd.
techniekbedrijven
daar goed kunnen profileren en kunnen
• Frank Senteur, S&W Publicaties
focussen op de bezoekers. Waar het om gaat is dat we als
• ing. M. de Wit–Blok, WhiteOok mass-customization
is nu realiteit.
Het produceren
van enkele Cube
stuks in een massaproductieproces
bedrijf
en als branchevereniging
een goede
relatie opbouwordtmet
al op
vele plaatsen
toegepast, bijvoorbeeld in de automobielindustrie
deWijk,
kledingindustrie.
wen
beslissers
in de markt.
• Mirandaen
van
secretariaat
De technologische vernieuwingen kunnen prima worden geïmplementeerd,
zonder de management
FEDA
componenten van Industrie 4.0. De energiesector is een voorbeeld.
We hebben
slimme
meters in huis
Ketensamenwerking
• Jeroen
Jongeling,
branche
die waardevolle
data
leveren
via big data technieken
wordt het energieverbruik
Natuurlijk
gaat het
vaker
overen
multidisciplinaire
oplossingen.
manager FEDA tot op microniveau
voorspeld.
Doorhoeven
onze zonnepanelen
opgewekte
stroom
Maar
daarvoor
de componenten
niet per
se vankan,
éénvolledig geautomatiseerd, worden verkocht
aan de energiemaatschappij
middels
grids.
In dediscimijnbouwCorrespondentie
en de chemische industrie worden
leverancier
te komen. Het gaat
erom smart
dat men
in elke
door nieuwe
sensoren
en met
big data
analyses
grote besparingen
grondstoffen
ennieuws:
productiviteitsverlies
pline
de leverancier
kiest
de beste
componenten
en de op en
aanleveren
gerealiseerd.
branches
zijn voorbeelden
bekend altijd
van 10% groei
in EBIT, FEDA,
puur door
nieuwe meetbeste
service.InEnbeide
omdat
mechanische
aandrijftechniek
Secretariaat
info@feda.nl
en analysemogelijkheden,
zonder
aanpassing
Opvallend
in alActueel
deze gevallen
de
basis vormt van alles dat
beweegt,
zullenvan
webusinessmodellen.
dit mooie
Alle
artikelenis,indat
FEDA
dezelfde analysetechnieken
gebruikt en
werden:
initiële
patronen
met Moving Avervakgebied
moeten blijven promoten
zullen het
we bepalen
dit vooralvan devallen
onder
verantwoordelijkheid
ages, en
Distributiehistogrammen,
Standaarddeviaties
het de
identificeren
van determinanten
beter
intensiever moeten doen
dan nu gebeurt.en
BijClustering;
deze
van
FEDA. www.feda.nl
van procesefficiency
Correlaties; het‘Join
testen
de significantie
van verschillende determinanten; en
een
oproep aan alle met
aandrijfcollega’s:
us van
to boost
our
het inzetten
van
Neurale
Netwerken
het berekenen
van de precieze uiteindelijke impact.
business’.
Een
mooi
streven
voor de voor
komende
jaren.
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Rondleiding Scania ‘indrukwekkend’
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Twee technologiegroepen van
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Reductoren van Apex Dynamics in ‘schone’
Antarctica terreinwagen
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