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In vogelvlucht 
Air Liquide is een Franse multinational, die zuurstof, 

stikstof, waterstof en andere industriële gassen, maar 

ook diensten levert aan een brede waaier van 

industriesectoren, waaronder gezondheidszorg, 

chemicaliën en elektronica. Het bedrijf werd in 1902 

opgericht en is wereldleider in zijn activiteit. Air Liquide is 

aanwezig in 80 landen en stelt wereldwijd zo’n 68.000 

mensen tewerk.  

 

In 1998 sloten Air Liquide en Yokogawa een 

overeenkomst, waardoor Yokogawa voor Air Liquide de 

belangrijkste wereldwijde leverancier van 

procescontrolesystemen werd. Dit was het resultaat van 

een intensieve technische en commerciële evaluatie door 

de hoofdzetel van deze onderneming, een jaar lang. Een 

van de voornaamste motieven van Air Liquide voor deze 

overeenkomst was de noodzaak om de wereldwijde 

concurrentiekracht te behouden. De globale 

ondersteunende diensten van Yokogawa, zijn erkende 

reputatie voor de superieure kwaliteit van zijn producten 

en zijn bewezen ervaring in het voortdurend leveren van 

hoogkwalitatieve engineeringdiensten, waren 

doorslaggevende factoren in het proces dat tot deze 

overeenkomst leidde.  

 

Air Liquide heeft sinds 1960 een 

luchtscheidingsinstallatie net buiten Charleroi, in de buurt 

van Brussels South Airport. Via een rechtstreeks 

gasdistributienet levert deze fabriek industriële gassen 

aan klanten over de hele Benelux.  

 

Om zijn concurrentiekracht op de constant evoluerende 

industriële gasmarkt te verstevigen, lanceerde Air Liquide 

in 2013 een project om deze vestiging te moderniseren 

middels technologieën die de flexibiliteit en 

betrouwbaarheid van zijn productieactiviteiten zullen 

verbeteren. Dit moderniseringsproces in meerdere fasen 

is momenteel nog aan de gang.  

 

Sibelius-project 
In 2000 werden de productie-eenheden van de fabriek 

van Charleroi beheerd door een  mix van technologieën, 

waaronder PLC’s en de controlesystemen Rosemount 

RS3 en Emerson DeltaV. Hetzelfde jaar lanceerde Air 

Liquide het Sibelius-project om in Charleroi een nieuwe 

productie-eenheid te bouwen. In het kader van de 

globale overeenkomst met Yokogawa werd het bedrijf 

gevraagd zijn CENTUM CS 3000 DCS te installeren voor 

de controle over deze nieuwe productie-eenheid. 

CENTUM CS 3000 DCS, dat als het systeem met de 

hoogste beschikbaarheid van de hele markt wordt 

aangeprezen, werkte naadloos. 

 

Vóór 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta-V      Rosemount       RS3               PLC  

  

Na 2000 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Centum C3 000 

De betrouwbare technologie en de beproefde capaciteit in de 

uitvoering van projecten van Yokogawa: sleutel tot het succes 

van de modernisering van een luchtscheidingsinstallatie. 

• Locatie:               Charleroi, België  
• Opdrachtdatum: 2013 
• Status:               Aan de gang 

• Sector:               Industrieel gas  
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Stapsgewijs moderniseringsplan  

In 2012 was de industriële gasmarkt aanzienlijk 

veranderd. Door de dalende vraag van de staalindustrie 

en andere factoren werd een flexibele productiecapaciteit 

steeds belangrijker. Als antwoord hierop formuleerde Air 

Liquide voor deze site een nieuwe strategie op de 

middellange termijn, bestaande uit een stapsgewijze 

modernisering en een overschakeling van de oudere  

relay-logica, PLC’s en de resterende Rosemount RS3- en 

Emerson DeltaV- systemen op het CENTUM-platform, uit 

te voeren over een periode van 5 tot 10 jaar. Yokogawa 

sloeg de handen in elkaar met Air Liquide voor een 

gezamenlijke innovatie (Co-Innovation) van het 

stapsgewijze plan op basis van de specifieke vereisten 

van Air Liquide.  

  

Doelstellingen van de modernisering  

- De betrouwbaarheid van de productie verhogen  

- De systemen van de fabriek moderniseren op basis van 

de recentste technologieën  

  

Stappen van het moderniseringsproces  

[2013] Modernisering van twee compressoren en een 

dieselgroep van RS3 naar Yokogawa’s CENTUM VP  

[2014] Modernisering van twee bijkomende  

compressoren  

[2015] Migratie van het Advanced Process Controle 

systeem van GmaxC naar Yokogawa’s Exasmoc APC-

pakket  

[2016] Migratie van de backupsystemen voor de 

zuurstoflevering van DeltaV naar CENTUM VP  

[2016] Migratie van het koelsysteem van RS3 naar 

CENTUM VP  

[2016] Implementatie van Yokogawa’s ProSafe-RS safety 

instrumented system   

[2016] Implementatie van het HIS-on-tablet project (op 

komst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitdaging en de oplossingen  
Zoals bij elk project is het altijd een uitdaging om 

onvoorziene verrassingen te vermijden. Aangezien 

algemeen wordt beschouwd dat de productieprocessen 

van Air Liquide in hoge mate kritisch zijn, werd een 

risicoanalyse uitgevoerd alvorens met de opdracht te 

starten. Medewerkers van Air Liquide en Yokogawa 

kwamen een aantal keer samen om de mogelijke risico’s 

van elke stap van het project te evalueren. Er werden vijf 

obstakels gedefinieerd die Yokogawa moest overwinnen 

om te verzekeren dat het project vlot zou verlopen. 

Hoewel Air Liquide een lange en uitdagende verlanglijst 

had, slaagde Yokogawa erin om aan alle verwachtingen 

te beantwoorden.  

 

 

 

 

1. Voorbereiding van het DCS-platform  

Een van de uitdagingen voor Air Liquide was dat de 

onderneming zijn eerder geïnstalleerde CENTUM CS 

3000 DCS-platform op de toekomst moest voorbereiden 

zonder al te veel “regret-investments” (investeringen in 

materiaal dat nadien toch vervangen dient te worden) om  

nieuwe I/O toe te voegen. Sinds 2000 is het CENTUM-

platform geëvolueerd en het huidige CENTUM VP R5 

aanbod omvat de modernste human machine interface 

(HMI), netwerk- en controletechnologieën.  

  

De upgrade van CS 3000 R3 naar CENTUM VP R5 

gebeurde stapsgewijs en begon met de installatie van de 

CENTUM VP R5-software, de upgrade van Operator-

stations van R3 naar R5 met de 64-bitversie van 

Windows 7 en de installatie van nieuwe 16:9 24” 

monitoren. Door de upgrade naar de jongste versie van 

Windows was het systeem niet langer afhankelijk van 

Windows XP, dat Microsoft sinds april 2014 niet meer 

ondersteunt.  

 

Aangezien het in CENTUM mogelijk is om  R3- en R5-

besturingsstations samen te gebruiken, werd beslist om 

de stations een voor een van R3 naar R5 te upgraden. 

Doordat de oude en nieuwe stations samen in de 

controlezaal staan, was het voor de gebruikers 

gemakkelijker om met de nieuwe HMI vertrouwd te raken.  

  

In de tweede fase van deze upgrade werden nieuwe 

controllers van het type AFV30D in de I/O- shelters   

geïnstalleerd en met DCS verbonden via een redundante 

Vnet/IP controlbus met optische vezel.  

Doordat men de I/O van 2 compressoren en een 

dieselgroup hierdoor kon aansluiten op de nieuwste 

AFV30D controllers werd een “regret-investment” 

vermeden. 

 

2. Interoperabiliteit van CENTUM CS 3000 en 

CENTUM VP R5  

Voor Air Liquide was het heel belangrijk dat zijn 

bestaande R3 HMI zowel op de nieuwe R5-controllers  

(FCS’s) als op de bestaande CS 3000 controllers konden 

worden aangesloten om geen afzonderlijke HMI’s te 

moeten gebruiken. Sinds  1975, toen Yokogawa 

CENTUM op de markt bracht, is terugwaartse 

compatibiliteit altijd een essentieel element geweest in 

het concept van het CENTUM-platform, dat de gebruikers 

van CENTUM in staat stelt de integratie van nieuwe 

technologieën in hun bestaande controlesystemen 

stapsgewijs door te voeren.  

 

In die zin is het geen probleem om zowel de R3- als de 

R5-software op hetzelfde DCS-systeemnetwerk te 

gebruiken. Het nieuwe Vnet/IP-controlenetwerk (1 Gbps 

Cat5e) is ook gemakkelijk te integreren in het bestaande 

coaxiale V-net (10 Mbps), en de controllers van de 

jongste generatie (AFV30D) kunnen samen met 

controllers van een oudere generatie worden gebruikt in 

dezelfde DCS-configuratie. Bovendien gebeurt de 

conversie van de controle- en HMI-applicaties van R3 

naar R5 automatisch en is slechts een minimale controle 

van de grafische elementen vereist. De gebruikers vinden 

onmiddellijk hun weg in de nieuwe R5-interface en 

werken net zoals met de R3-interface. 
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3. Online wijzigingen  

Aangezien shutdowns van de fabriek voor onderhoud 

lang op voorhand worden gepland en niet vaak 

voorkomen, was er nog een bijkomende en zelfs 

belangrijkere uitdaging: het systeem upgraden en 

uitbreiden zonder het proces te moeten onderbreken, i.e. 

terwijl men in bedrijf bleef. Alle CENTUM-systemen zijn 

ontworpen met deze behoefte in het achterhoofd.  Het 

voordeel voor de klant is dat de beschikbaarheid voor de 

fabriek maximaal blijft.  

 

4. Verbinding van controllers van de jongste 

generatie  

De vestiging van Air Liquide is uitgerust met I/O shelters, 

Modins genoemd, die over de hele fabriek verspreid 

staan. Met de upgrade naar het jongste  Vnet/IP 

controlenetwerk (1 Gbps, redundant) werd het mogelijk 

om het  DCS-systeem uit te breiden door in deze shelters 

nieuwe AFV30D controllers met hoge capaciteit te 

installeren, die het mogelijk maken om bijkomende I/O-

punten te controleren. 

 

5. Vlotte uitvoering van het project  

Voor Air Liquide was een vlotte uitvoering van het project 

heel belangrijk. Daarom besliste de onderneming om de 

communicatie en de verantwoordelijkheid bij een partner 

als aanspreekpunt te leggen.  Air Liquide koos ervoor om 

al het elektrische werk en de installatie door Yokogawa te 

laten coördineren en leiden. Dit bleek heel succesvol en 

is nu de standaard werkwijze voor alle projecten. 

  

Tijdens de uitvoeringsfase vereisten bepaalde problemen 

de bijzondere aandacht van het projectteam van 

Yokogawa. Bijvoorbeeld bij de vervanging van een R3-

door een R5-besturingsstation moest het team een 

technisch probleem oplossen, waarbij onder andere de 

domeinnummers moesten worden veranderd. Het 

probleem werd snel opgelost zonder dat de operaties 

eronder leden. 

 

Klanttevredenheid 
Tijdens het eerste gesprek van de verkoopfase 

apprecieerde Air Liquide dat Yokogawa een duidelijke 

uitleg gaf over de af te leggen weg om zijn toekomstige 

behoeften in te vullen binnen de door Air Liquide 

vooropgestelde beperkingen. Dit was een van de factoren 

in de beslissing van Air Liquide om met dit project verder 

te gaan. Het was het eerste migratieproject van R3 naar 

R5 binnen de Benelux en de hier geleerde lessen bleken 

ook heel succesvol op andere sites van de onderneming.  

 

Zoals reeds vermeld, bood de stapsgewijze conversie 

van de R3- naar de R5-operatorstations de gebruikers de 

kans om zich geleidelijk aan het nieuwe HMI-systeem 

aan te passen. Hierdoor was het ook mogelijk om op R3 

terug te vallen als iets zou verkeerd lopen. Dit werd door 

Air Liquide erg op prijs gesteld wegens het kritische 

karakter van de productie van deze fabriek.  

 

 

 

 

Plant manager Jacques de Arizon was tevreden dat  

Yokogawa in staat was om te leveren volgens de 

vooropgestelde planning en budget. Dhr. de Arizon 

merkte ook op dat al zijn operators de R5-interface met 

plezier en zonder klachten van welke aard ook 

aanvaardden. De operators apprecieerden de korte maar 

doeltreffende training over het gebruik van de nieuwe R5 

HMI-interface die ze van  Yokogawa kregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Dirk Boon (links), account manager bij Yokogawa, met dhr. 

de Arizon  

 

Dhr. de Arizon apprecieerde de snelle reactie van het 

team van Yokogawa op onvoorziene problemen en de 

manier waarop het team de samenwerking als partners 

aanpakte om problemen op te lossen en oplossingen te 

bieden zoals beloofd. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en contact  

Distributed Control System (DCS) 

Safety Instrumented System (SIS) 

 

  

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

World Headquarters 

9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokio 

180-8750, Japan 

www.yokogawa.com 

  

Yokogawa Belgium  

Ikaroslaan 36 - 1930 Zaventem - België 

http://www.yokogawa.com/be 

  

Yokogawa Europe B.V. 

http://www.yokogawa.com/eu 
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