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1 Inleiding

Hoe belangrijk is de
procesindustrie voor de
economie van Nederland en
Europa?

De wereld om ons heen is continu in beweging. Ze wordt steeds
complexer, steeds sneller en ook steeds kleiner. Hoe ondenkbaar
het vroeger was om te weten wat er aan de andere kant van de
oceaan gebeurde, hoe ondenkbaar is het nu dat je dat niet zou weten. Door de opkomst van het internet is de wereld inderdaad kleiner geworden: you’ve got the whole world in your hand. Maar door
datzelfde internet is de informatiestroom die iemand over zich heen
krijgt ook vrijwel onbeheersbaar geworden. Hoe maak je onderscheid in wat echt is en wat niet? Hoe besluit je wat voor jou relevant is en wat niet? Zo ook de hele ontwikkeling van de maatschappij.

Er is haast geen tijd meer om iets rustig te doen.
Bedrijven verlangen steeds meer en steeds snellere acties om de
doelstellingen te halen. En niet te vergeten: met steeds minder
mensen. Ook hier geldt dat de intrede van het internet en de exponentiële groei van computertechnologie een basisoorzaak is van
deze (ongewild?) gecreëerde situatie. Vroeger kostte het behoorlijk
wat tijd om een fabriek te ontwerpen omdat alle berekeningen
handmatig gedaan moesten worden. Daardoor zat er ook meer
marge in het ontwerp en kunnen we op oudere fabrieken, verbazingwekkend genoeg, vaak nog behoorlijk wat veranderingen
doorvoeren om steeds meer uit zo’n fabriek te halen of met steeds
minder energie. Bij moderne processen wordt gebruik gemaakt van
geavanceerde ontwerpsoftware en is het vet in de installatie er
steeds meer uit. We zullen dus weer naar nieuwe wegen moeten
zoeken om processen te optimaliseren. En die zijn er. Dus even terug naar de vraag hoe we overzicht houden in de complexe maatschappij waar we in leven? Het antwoord is simpel: terug naar de
basis en alles afpellen totdat de kern overblijft waar het om draait.
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Ik wil je in dit boek meenemen welke stappen je kunt zetten om alles uit een procesinstallatie te halen wat erin zit.

Wat is een proces?
Volgens woordenboek Van Dale is een proces: een manier van behandeling, een verloop, een ontwikkelingsgang. Niet echt veelzeggend lijkt me. Beter is de de nitie:

Een proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling, een verzameling van onderling samenhangende middelen en activiteiten die invoer (grondstoffen en energie)
omzet in uitvoer (producten).

De procesindustrie is een complexe en geïntegreerde industrie:
een netwerk van leveranciers, kennisinstellingen en symbioses van
industriële bedrijven en is erg belangrijk voor de economie van
Nederland. …en Europa:
- Jaarlijkse omzet van € 1.600 miljard
- 450.000 onafhankelijke bedrijven
- 6,8 miljoen werknemers
Als we inzoomen op de chemische industrie in Nederland, dan zijn
die getallen nog steeds even imposant: ongeveer €50 miljard omzet en werkgelegenheid voor 46.000 mensen.

Er bestaan vele soorten processen. Dit boek gaat over productieprocessen: processen waarbij producten gemaakt worden.
En dan speci ek over productieprocessen die geen stuksproductie
zijn, maar batch- of continu processen in de procesindustrie.

De procesindustrie: waar praten we eigenlijk over?
- olie en gas, glas en cement, papier, staal, chemicaliën, medicijnen, voedingsmiddelen en supplementen, afvalverwerking, biochemie en groene chemie

Het economisch belang van een gezonde chemische industrie is
evident, maar de grote vraag is hoe we dit zo kunnen houden en
tegelijkertijd de belasting op het milieu kunnen minimaliseren?
Ik hoop je daar in dit boek antwoord op te geven.

- de meeste materialen, producten en onderdelen van producten
(inclusief energie) worden in de procesindustrie gemaakt
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2 Energieproductiviteit

Energiegebruik en
productiviteit twee
verschillende begrippen…of
toch niet?

De nieuwe industriële revolutie: Energieproductiviteit
De energie die we nodig hebben verkrijgen we vandaag de dag
voor het grootste deel (ca. 93%) nog steeds door het verbranden
van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. En daarbij komen
water en CO2 vrij. Volgens > 97% van de klimaatwetenschappelijke
wereld heeft CO2 uitstoot veroorzaakt door de mens een direct verband met de temperatuurstijging op aarde.
Sinds de meest recente klimaattop COP21 in Parijs, eind 2015, lijkt
wereldwijd het besef doorgedrongen dat we met zijn allen nu echt
eens iets moeten gaan doen om generaties na ons niet met de “gebakken peren” achter te laten. Het akkoord gaat per 2020, nu dus,
in. Om het doel van de opwarming van de aarde te beperken tot
2˚C, hebben 28 EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in
2030 minimaal 40% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Er zijn
nu zelfs plannen om dat te verhogen naar 60%.
En wat is er al bereikt?
Er is veel gebeurd tussen 2015 en nu. Donald Trump is in de Verenigde Staten tot president gekozen en heeft aangegeven zich niet
aan de afspraken in Parijs te gaan houden. Er is een Corona pandemie uitgebroken, waarbij wereldwijd economieën op slot gingen. Voor het eerst in decennia zijn de besneeuwde bergtoppen
van de Himalaya weer te zien. De luchtkwaliteit in de Indiase deelstaat Punjab is met 33% verbeterd sinds de lockdown. Vliegtuigen
blijven aan de grond, minder verkeer op de weg, minder luchtvervuiling en CO2 uitstoot. Allemaal zaken die in 2015 niet bekend waren en die enorme impact hebben op het wel of niet halen van de
doelstellingen. Het Planbureau Leefomgeving (PBL) is weinig rooskleurig over de klimaatdoelen van Nederland. In 2030 moet Nederland volgens de kabinetsplannen 49% minder CO2 uitstoten dan in
1990. Volgens het PBL zal het in de praktijk uitkomen op 34%. Om
de doelen alsnog te halen moet de reductie de komende jaren twee

keer zo hard gaan als nu in de plannen staat. Nederland moet dan
de komende tien jaar 6 miljoen ton CO2 per jaar minder uitstoten.
Waarom worden die doelen dan niet gehaald?
Ik ben van mening dat een groot deel van de oorzaak gevonden
kan worden in het feit dat het zwaartepunt van de discussie zich
puur toespitst op het verlagen van de CO2 uitstoot vanuit een milieu
perspectief.
Uit een onderzoek dat door Philips in samenwerking met een aantal
onafhankelijke instellingen is gedaan blijkt echter dat het besparen
van energie een forse economische groei met zich mee zal brengen. Maar we moeten hier wel een kanttekening bij plaatsen, want
als dit economische groei in een niet duurzame wereld betekent,
heeft het geen enkele zin (of werkt het zelfs tegen in het behalen
van duurzaamheidsdoelen). Dit perspectief is in de hele klimaatdiscussie mijns inziens nogal “onderbelicht” (een kleine woordspeling
naar het rapport, waarin de overgang van conventionele naar LED
verlichting de grootste hap uit het huidige energie verbruik zal
wegnemen. Maar ja, het rapport is dan ook door Philips ge nancierd).

Een verdubbeling van de energieproductiviteit zou de wereldwijde rekening voor fossiele brandsto en met meer dan € 2 triljoen verminderen en zou wereldwijd meer dan zes miljoen banen
kunnen creëren
Wat een drastische versnelling van de implementatie van energiebesparende maatregelen zou dit kunnen betekenen als dit besef er
wél is. Het zijn namelijk geen misselijke cijfers die worden gepresenteerd. Een verdubbeling van de energieproductiviteit (dat betekent twee maal zoveel produceren met een gelijkblijvende hoeveelheid energie, of dezelfde hoeveelheid produceren met de helft
van de hoeveelheid energie) naar slechts 3% zou de wereldwijde
fossiele brandstofrekening met meer dan 2 triljoen € (= €2000 mil-
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jard) verlagen tot 2030 en meer dan 6 miljoen banen creëren in de
komende 5 jaar.
Daarvoor is zeker technologie nodig die nu nog niet bestaat?
De huidige fossiele energiebronnen hebben de groei van de wereldeconomie een enorme boost gegeven. Maar daardoor zitten we
nu met de gebakken peren. Elk jaar valt de Earth Overshoot Day,
eerder in het jaar. Dit is de dag dat we met zijn allen meer natuurlijke grondstoffen, voedingswaren en dergelijke hebben opgebruikt dan de aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. Het goede nieuws is dat de ef ciency waarin we die energie gebruiken ook

De honger naar fossiele brandstoffen en de “onkunde” om de
energie op een meer ef ciënte manier te benutten laat een groot
vraagteken zien boven de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. Gaan we op de bestaande voet verder of slaan we een nieuwe
weg in en gaan we meer inzetten op het implementeren en verder
ontwikkelen van bestaande energiebesparende technologieën? De
reden dat de onderzoekers het rapport hebben geschreven is dat
ze een maat wilden hebben voor de effectiviteit en ef ciency van
energiegebruik: de Energy Productivity and Economic Prosperity
Index onder het motto: je kan het niet veranderen als je het niet kan
meten. Blijkbaar weten we wel heel goed hoeveel energie we verbruiken (daar zijn voldoende gegevens over bekend), maar zijn we
minder goed in het monitoren van energieproductiviteit. Er gaat
nog steeds 98% van de energie verloren aan inef ciënt transport en
productie. Als je een eitje kookt, gaat slechts 2% van de opgenomen energie in het koken van het eitjes zitten. De rest is verspilde
energie die in het water blijft zitten en gebruikt wordt om de pan en
de atmosfeer in de keuken op te warmen. Als je denkt dat dit alleen
bij het koken van het eitje zo is heb je het mis. De onderzoekers tonen aan dat het globaal in de economie ook zo is: slechts ongeveer
2% van de geconsumeerde energie wordt daadwerkelijk nuttig gebruikt in het proces.

‘Societies cannot change what they cannot measure’

gestaag mee evolueert. Dit resulteerde de afgelopen 10 jaar in een
gemiddelde groei in energieproductiviteit van 1,3% per jaar. Het
slechte nieuws is dat deze groei bij lange na niet genoeg is om de
nog sterker groeiende welvaart bij te benen.

De grootste besparingen zijn te halen door het aanpassen van verlichting naar LED, maar dat is een vakgebied waar wij ons niet mee
bezighouden, dat past inderdaad beter bij Philips. Onze inspanningen om processen ef ciënter te laten verlopen liggen nou eenmaal
op een ander vlak, namelijk in de procesindustrie. Het jaarlijkse
energiegebruik van de Nederlandse chemische industrie is zo’n
500 PJ (spreek uit: pèta djoel): een onvoorstelbare hoeveelheid van
500 met 15 nullen, 500 biljard, 500 miljoen miljard Joule. Ongeveer
10 keer het totale jaarlijkse energieverbruik van Amsterdam.
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wat de laatste ontwikkelingen zijn op technologisch/data analyse
vlak. Gaan we er anno 2020 nog steeds vanuit dat de plantinformatie trends waarbij op de x-as de tijd staat en op de y-as de procesparameters de beste manier van informatieanalyse is?
En tenslotte is er vaak te weinig aandacht en tijd beschikbaar vanuit
de eigen organisatie. De focus in (chemische) productiebedrijven is
om de productie te waarborgen. Al het andere alleen als daar tijd
voor is…

Daarmee wordt de hoogste uitstoot van CO2 (zo’n slordige 57 megaton/jaar) ook veroorzaakt door de industrie. Dus daar is volgens
ons heel veel te halen. En dat is niet gebaseerd op lucht etserij, dat
is gebaseerd op jarenlange plant-ervaring.
De ervaring is dat in bestaande processen, zonder grote investeringen gemiddeld zo’n 5-10% energie bespaard kan worden. Dit
kan bereikt worden door een kruisbestuiving van ervaringen die
opgedaan zijn in andere sectoren (peer chemische bedrijven, cement, food). Door simpelweg vanuit een “helikopter” naar het
overall process te kijken in de situatie zoals die er nú is. Er van uitgaande dat het ontwerp van een plant 30 jaar geleden optimaal
was, hoeft door geleidelijke wijzigingen aan het ontwerp niet te betekenen dat dit vandaag de dag nog steeds zo is. Marktsituaties
veranderen, prijzen van producten, grondstoffen en energie veranderen, vraag naar producten, regeles en wetgeving etc. Veel bedrijven gaan op de oude voet door, zijn conservatief en weten niet
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3 Waarom minderen?

Duurzame energie is er straks
meer dan genoeg dus
besparen van energie is niet
nodig toch?

Energie is er straks genoeg toch, dus waarom zouden we het gebruik moeten reduceren ?
Als je door Flevoland rijdt lijkt het wel of heel Nederland volstaat
met windmolens en iedereen in een Tesla rijdt. Toch is opwekking
en gebruik van duurzame energie, dus energie die niet uit fossiele
brandstoffen komt, voorlopig nog maar een fractie van zijn fossiele
tegenhanger. En het gebruik van duurzame energie in de procesindustrie is vrijwel nihil. Dus iedere Joule aan energie die door fossiele brandstof is opgewekt en die je kan reduceren, reduceert
daarmee ook de uitstoot van CO2.
In zijn populaire boek ‘Sustainable Energy – without the hot air’
schetst de Engelse professor
David McKay een toekomstbeeld voor het Verenigd Koninkrijk dat volledig uit hernieuwbare energiebronnen
bestaat. In het Technisch
Weekblad ‘Kunnen we overschakelen op duurzame
energie?’ is een vergelijkbaar
gedachtenexperiment voor
Nederland uitgevoerd. Om
een indruk te krijgen zou Nederland er in 2050 dan als
volgt uit moeten zien citeer
ik:

➡ 10% van Nederland staat vol met windmolens
➡ De Maas staat vanaf Maastricht tot Rotterdam vol met waterkrachtcentrales
➡ Tussen Rotterdam en Hoek van Holland en langs de afsluitdijk
staan centrales die de overgang zoet naar zout water benutten
voor het maken van elektriciteit (blue energy)
➡ Alle daken liggen vol met zonnepanelen
➡ Al ons afval verdwijnt in een vergister of elektriciteitscentrale
➡ Er worden duizenden putten van 5 kilometer diep geslagen om
warmte te winnen
➡ Voor 25% van de Nederlands kustlijn liggen golfgeneratoren
➡ In de Noordzee staan onder 3% van het wateroppervlak getijdeturbines en uit 10% van de zee steken windturbines
Ze eindigen het artikel met:
“Technisch Weekblad heeft laten zien dat een duurzame energiehuishouding technisch haalbaar is, maar alleen bij bijzonder grootschalige inzet. Vooral als we onze energiehuishouding ef ciënter
maken en zo het energiegebruik terugdringen, zijn er kansen voor
een duurzame energievoorziening”.
Dat is een belangrijk statement: het energieverbruik van vandaag
de dag dient (drastisch) teruggedrongen te worden.

Een gemiddelde Nederlander woont op een stuk grond van 2.500
m2 (= ⅓e voetbalveld), waarin een meer van 500 m2 ligt en zijn stuk
grond grenst aan een zee van 3.400 m2 (= ½ voetbalveld). Dat betekent dat:
➡ 50% van Nederland volstaat met maïs, suikerbieten en populieren
(biomassa)

Het artikel van Technisch Weekblad gaat uit van het totale energieverbruik in 2009. David McKay gaat uit van de toekomstige energieverbruik in de toekomst, zeg 2050. Dit vertaald naar de Nederlandse situatie zou ongeveer betekenen dat van 2009 tot 2050 het
energieverbruik met ongeveer 85% gereduceerd moet worden
door ef ciencyverbeteringen. De overgebleven energievraag zou
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dan voor ongeveer 75% kunnen worden ingevuld met duurzame
energiebronnen en 25% uit niet duurzame bronnen.
Voor de volgorde van de implementatie van energiebesparende
maatregelen wordt vaak gebruik gemaak van het principe van de
Trias Energetica:

Het is om die reden en de redenen die hiervoor zijn genoemd belangrijk om bij energiebesparende maatregelen een goede strategie te hanteren. Wie zonder goed begrip van de samenhang van
maatregelen aan de slag gaat, kiest onbedoeld vaak dure maatregelen die zowel qua kosten als qua energiezuinigheid niet tot een
optimaal resultaat leiden.
Waar lopen we in de praktijk in de procesindustrie tegenaan?
De belangrijkste reden waarom wij doorgaans nog voldoende mogelijkheden tegenkomen in de procesindustrie om energie te besparen is dat de focus vooral op (ononderbroken) productie ligt.
Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van bewustwording en
inzicht van het energieverbruik bij operators en engineers, kennis
op dat vlak, dashboards waarop energieverbruik weergegeven
wordt en waarop gestuurd kan worden en vooral de beschikbaarheid van resources (mensen en middelen) en commitment van management (andere prioriteiten).

In de eenvoudigste vorm ziet de Trias Energetica er zo uit:

Do the right project en to the project right

Stap 1 Beperk de energievraag
Stap 2 Gebruik energie uit hernieuwbare (duurzame) bronnen
Stap 3 Gebruik eindige(fossiele) energiebronnen ef ciënt
Het is met energie niet anders als met geld. De beste investering is
het geld niet uit te geven, oftewel het besparen van kosten. Want
voor elke € 1,- die je uitgeeft moet € € 2,- bruto verdienen (particulier als je 50% inkomstenbelasting hanteert) of € 10,- (zakelijk als je
een winstmarge van 10% hanteert).

Meestal richten investeringen zich op kapitaal intensieve verbouwingsprojecten en dan is het maar de vraag of de beste projecten
daarvoor worden geselecteerd doordat er gebrek aan inzicht is. En
dan liggen er stapels studie en adviesrapporten van adviseurs in
plaats van dat er concreet wordt gewerkt aan het verlagen van het
energieverbruik.

Van a een het doen van een studie wordt een plant niet e ciënter
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3 Meten = weten

Je kan het niet veranderen als
je het niet kan meten

To measure is to know.
If you cannot measure it,
you cannot improve it.
- Lord Kelvin

Zie energie als een holistische parameter waar alles in terug te
vinden is. Daar zit de kern van de oplossing in. Meet het energieverbruik en je kan daar heel veel informatie uithalen.
Het 5 stappenplan naar het optimale proces
Wij hebben de afgelopen jaren een hoop (ja ja, is inderdaad subjectief..) ervaring opgedaan in het optimaliseren van processen en
daar is een 5 stappenplan uit voortgekomen. Het is zo voor de hand
liggend dat je het zelf had kunnen verzinnen. Maar dat is vaak zo,
hoe eenvoudiger het is, hoe moeilijker het is om erop te komen.
Fase I: oriëntatiefase
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Ik ga volledig mee in de gedachten van de onderzoekers van de
Energy Productivity and Economic Prosperity Index dat je eerst zal
moeten meten wat je huidige verbruik is of wat je huidige situatie is
die je wilt verbeteren in je proces, voordat je verbeteringen kan
aanbrengen. En daar gaat het vaal al mis, ook in de discussies over
optimalisatie en over bijvoorbeeld energietransitie. Ook David
McKay wijst daarop in zijn boek. Discussies zijn vaak subjectief: “er
is heel veel wind en zonne-energie beschikbaar”. Dit zegt op zich
niet zoveel, tenzij je het vergelijkt met een andere heel veel, namelijk de consumptie van energie. Om dit objectief met elkaar te vergelijken zal je met harde getallen moeten werken en niet met aannames. In dit boek gebruiken we energie- en procesoptimalisatie
een beetje willekeurig door elkaar heen. Zoals geprobeerd uit te
leggen heeft het terugbrengen van door fossiele bronnen opgewekte energie direct een positieve impact op de CO2 uitstoot. Maar
een belangrijke reden is ook dat er kosten mee bespaard worden
en dat is weer van economisch levensbelang voor het voortbestaan
van een plant. En het één hangt natuurlijk met het andere samen:
een proces dat optimaal en stabiel draait, zo dicht mogelijk tegen
zijn ontwerpspeci caties of fysieke grenzen aan, zal ef ciënt en
energieoptimaal zijn.

Hierin worden de basisgegevens doorgesproken. Hoe werkt het
proces? Hoe ziet de energie infrastuctuur eruit (gas-, elektriciteitsen/of water). Welke parameters wilt u in uw proces geoptimaliseerd hebben? Hoe past deze vraagstelling binnen de doelstelling
van het bedrijf, de productielocatie en het onderdeel van het bedrijf? Hoe past de vraagstelling binnen de ontwikkelingen in de
branche en de samenleving? Wat is het jaarlijkse (energie)verbruik
(kWh elektriciteit, Nm3 gas, m3 water en/of andere gewenste
grootheden)? Wat zijn de jaarlijkse energiekosten?
In het eerste hoofdstuk heb je al kunnen zien dat de procesindustrie
een zeer energie-intensieve industrie is. Voor een wereldschaal
chemische fabriek loopt de energierekening al snel op tot meer
dan €10 miljoen/jaar. Dus energiebesparingen tikken al snel door
in directe kostenbesparingen.
En dan, heel belangrijk, de nieer heel helder en precies welke
doelstellingen je wilt bereiken. Want pas als dit duidelijk is kan je
je strategie gaan bepalen en niet andersom. Als je doelstelling is: ik
wil van Amsterdam naar Utrecht komen, dan kan je als oplossing
aandragen: op de ets, lopend, op de brommer, met de auto, met
de trein. Maar als de doelstelling is: ik wil van Amsterdam naar
Utrecht komen binnen een uur, dan valt lopen, etsen en de
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brommer af en komt de helikopter er misschien wel bij. Zo is het
ook met het vaststellen van de performance criteria die je in de
plant wilt halen. Stel maximum en/of minimum waarden (Upper
Speci cation Limit (UCL) en Lower Speci cation Limit (LSL) vast.
Geef, indien mogelijk, eisen aan de prestatie in termen van een
verdeling rond een gewenste waarde.

Fase III: Beoordelen van de huidige situatie

Bijvoorbeeld: De variaties in een dampstroom dienen te worden gereduceerd, zodat ze vallen binnen een interval van 10 m3/u rondom
de gewenste waarde van de dampstroom (normaliter 1000 m3/u).

➡ Het opslaan van data wordt steeds goedkoper en opslagcapaciteit van data is onbegrensd

Dus bij een gemiddelde van 1000 m3/u: LCL = 990 m3/u en UCL =
1010 m3/u

Fase II: Vaststellen huidige situatie
Hoe de energie over een plant wordt verdeeld wordt niet direct
gemeten.
Uiteraard wordt de inkomende hoeveelheid elektriciteit of gas die
naar de plant gaat wel gemeten, want op basis van die metingen
wordt de energieleverancier betaald. Maar de verdeling van de
energie naar de verschillende gebruikers wordt bijna nooit gemeten. Het is dus ook heel moeilijk om te zien waar onnodig energie
naartoe lekt. En er wordt in plants veel gebruik gemaakt van afgeleide metingen van energie zoals druk en temperatuur. Hoe mooi
zou het zijn als je direct weet waar je aan toe bent door de energie
te kunnen meten die naar een apparaat toegaat. Als de lagers van
een pomp warm gaan lopen omdat er iets niet goed gaat, dan gaat
de temperatuur oplopen en uiteindelijk zal er een alarm afgaan.
Maar de kans is groot dat die pomp ook meer energie gaat gebruiken voordat de temperatuur gaat oplopen en je dus eerder gewaarschuwd wordt. In deze fase wordt plantdata verzameld. Deze nulmeting vormt de base-line of referentie waaraan toekomstige plant
operatie (na optimalisatie) mee vergeleken gaat worden.

In Fase II wordt een bepaalde tijd veel data verzameld. Maar om
van data informatie te maken moet er meer gebeuren.
Moderne technologie helpt ons daarbij:

➡ Data analyse + arti cial intelligence kunnen correlaties in de
data ontdekken die voorheen niet mogelijk waren. Vaak blijft
men kijken naar plant historiae data op basis van de tijd (x-as) en
de procesparameter (y-as), maar misschien zijn er wel betere,
sterkere verbanden, zoal met metreologische data. Nieuwe generatie monitoring en analyse geven nieuwe oplossingen.
Zo’n data analyse zou het volgende beeld kunnen geven. In Fase IV
krijg je uitleg over de betekenis hiervan.
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volgende guur:
Een andere manier van presenteren is op basis van een statistische
analyse van de data. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd door het gemiddelde en de spreiding te bepalen. Voor de
analyse gaan we er vanuit dat de verdeling van de gegevens veelal
een normaalverdeling benadert. Deze pragmatische aanpak maakt
het mogelijk om de gegevens te beoordelen, ook zonder dat we
daarbij onderzoeken of de gegevens daadwerkelijk normaal verdeeld zijn volgens een wiskundig theoretische benadering.

Fase IV: De analyse en implementatie

Om de data te kunnen analyseren is het van belang om de LSL en
de USL aan te geven en het gemiddelde waar dit proces op opereert (μ). Het is de bedoeling dat dit gemiddelde zich tussen LSL en
USL bevindt.
De standaarddeviatie (σ) geeft de mate van afwijking aan rond het
gemiddelde van een variabele. Een bekende en gebruikelijke
grens waartussen men een proces doorgaans beschouwt, is 6 keer
de standaarddeviatie oftewel 6σ (beter bekend als ‘Six sigma’). Dit
betekent concreet dat niet meer dan 3,4 meetwaarden per miljoen
buiten de vastgestelde grenzen (μ ± 3 σ) zullen liggen. In die zin
staat 'Six sigma' en de “zes” in pro6com, symbool voor het streven
naar (bijna) perfectie.
Verder zijn de zogenaamde Cp en Cpk waarden van belang om de
procesdata te analyseren. Cp is een maat voor de breedte cq.
spreiding van de normaalverdeling in vergelijking met LSL en USL.
Cpk is een maat voor de centrering van de normaalverdeling. De Cp
geeft aan hoe “capabel” een systeem is om binnen de vereiste onder- en bovengrenzen te opereren. Hoewel er verschillende waarden aan een capabel systeem worden gehangen, wordt in deze methode een systeem capabel geacht als Cp > 1,6.

Als we de belangrijkste waarden schematisch uitzetten ontstaat de

Als de referentielijn is bepaald kan het normale plantgedrag realtime worden gevolgd en worden vergeleken met deze referentie.
Het systeem laat dan zien wat het effect is van doorgevoerde veranderingen door de operator of door een procesregeling. Op basis
hiervan kan worden bepaald welke maatregelen wel of niet een
positief effect hebben op de optimale operatie van de plant.

In de trend op de vorige pagina is duidelijk is te zien dat door een
of andere oorzaak tijdens normaal bedrijf een afwijking is te zien
(de zwarte lijn) ten opzichte van de nulmeting (de base-line). Je ziet
dat er een afwijking van je normale patroon is, maar weet alleen
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nog niet waardoor dit veroorzaakt wordt. Maar je kan hier nu wel
gericht naar zoeken en passende maatregelen treffen. Dat doe je in
deze fase en vervolgens bepaal je wat je moet doen om dit te verbeteren.
Als je de normaalverdelingen pakt dan kan je de criteria die je in
fase I hebt gesteld vergelijken met de data die je in fase II hebt verzameld. Je zou dan bijvoorbeeld de volgende verdelingen kunnen
krijgen. De bovenste laat zien dat dit systeem niet capabel is (de
berekende Cp zal lager uitkomen dan 1,6) en dat uit zich in het feit
dat er situaties zijn die onder of boven de gestelde limieten uitkomen en daarmee niet voldoen. Zie je het onderste beeld, dan is het
systeem wel capabel, dus in staat om tussen de gestelde limieten te
opereren. Maar is het wel optimaal? Dat ligt aan de situatie: stel dat
er een minimale hoeveelheid energie (warmte of elektriciteit) nodig is om boven een bepaalde kwaliteitseis van een proces te blijven (bijvoorbeeld de vervuiling van een component in een product
dat door destillatie wordt verwijderd). Je ziet dat dat meer dan
makkelijk gaat (het systeem komt in de gemeten tijd nooit in de
buurt van die ondergrens), maar er wordt dus onnodig veel energie
gebruikt. Na optimalisatie en verlaging van de hoeveelheid energie zal de hele curve naar links verschuiven en nog steeds aan de
product kwaliteitseis voldoen, maar wel met veel minder energieverbruik.

Een niet capabel systeem dat niet aan de vereiste prestatiecriteria voldoet

Dit is uiteindelijk het doel van de hele optimalisatie: het behalen
van je doelen met zo min mogelijk energie en/of grondstoffen of
anders gezegd de productiviteit maximaliseren.

Een capabel systeem dat wel aan de vereiste prestatiecriteria
voldoet, maar misschien niet ef ciënt is
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Fase V: Kwaliteitsborging
Het is niet alleen belangrijk om het proces te optimaliseren, maar
vooral ook om te drogen dat de positieve effecten worden geborgd,
bijvoorbeeld door het aanpassen van operating procedures, automatisering en/of door operatortraining.
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