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Succesverhaal

Kuraray en Eval Europe NV
De Kuraray Group bestaat uit ongeveer 70

dochterondernemingen die wereldwijd meer dan 8000

mensen tewerkstellen.

Kuraray streeft naar de ontwikkeling van nieuwe

business fields met behulp van baanbrekende

milieuvriendelijke technologie die de levenskwaliteit

over de hele wereld verbetert. Kuraray’s missie is om

te bereiken wat niemand anders kan, voor mens en

planeet.

Kuraray, ‘s werelds grootste producent van

polyvinylalcohol (PVOH) en ethyleen-vinylalcohol

(EVOH) harsen en films, heeft productievestigingen in

Japan, de VS, Europa, Singapore en andere markten.

Kuraray, een toonaangevende ontwikkelaar van high

gas barrier technology, richtte EVAL Europe N.V. op,

een volle dochteronderneming in Antwerpen, België,

voor de productie en verkoop van zijn EVAL™* EVOH-

barrier resins voor de Europese, Midden-Oosterse en

Afrikaanse markt. Kuraray was de pionier van de

productie en is momenteel de grootste producent van

plastic grondstoffen van EVOH, die worden verkocht

als granulaat voor co-extrusie en co-injectie, en als

monolayer films voor lamineertoepassingen.

*EVAL™ is een geregistreerd handelsmerk van

Kuraray Co., Ltd.

Geschiedenis van het DCS-systeem op de site van 

EVAL Europe

In 1999 automatiseerde Kuraray de eerste

productielijn op de site van EVAL Europe met een

Distributed Control System (DCS) van Yokogawa, het

Unix-gebaseerde CENTUM CS. In 2004 werd dit

systeem geüpgraded naar de Microsoft Windows-

gebaseerde CENTUM CS 3000, en deze nieuwste

DCS-versie werd geïntroduceerd op een nieuw

gebouwde tweede productielijn. Yokogawa's Plant

Resource Manager (PRM) werd ook op deze tweede

lijn geïnstalleerd om ongeveer 400 FOUNDATION™

Fieldbus-instrumenten te beheren. Alle DCS-

controllers, waarmee deze site sinds 1999 is uitgerust,

leveren uitstekende prestaties. Yokogawa heeft dan

ook een contract met dit bedrijf afgesloten voor

support services tot het jaar 2025.

Capaciteitsuitbreiding

Kuraray begon in 2014 een uitbreidingsproject met

Yokogawa te plannen met het oog op de grotere

productiebehoefte aan EVOH. Het project was gericht

op het uitbreiden van de productiecapaciteit. Hiertoe

moesten I/O worden toegevoegd en moesten vele

wijzigingen in het originele DCS-systeem worden

aangebracht.

2 projecten gecombineerd in 1 project

Dit uitbreidingsproject zou volgens planning worden

afgerond tijdens een geplande shutdown in 2016.

Tegelijkertijd moest het DCS-systeem ook worden

gemoderniseerd door de oudere hardware- en

softwaredelen ervan te upgraden naar de laatste

revisie.

Na zorgvuldige afweging werd besloten om de

capaciteitsuitbreiding en het moderniseringsproject

van het DCS-systeem te combineren in een enkel

project voor 2016. Dit project behelst de volgende

uitdagingen:

Toepassingsgebied van het

moderniseringsproject

• Het I/O-platform van RIO naar FIO wijzigen

• Het controlenetwerk van V net naar Vnet/IP

upgraden

• Upgraden naar de recentste CENTUM VP FCS

(met hogere capaciteit, waardoor drie oude FCS's

kunnen worden gecombineerd in twee nieuwe

FCS's)

• Upgraden naar R6, de nieuwste versie van de

CENTUM VP DCS

• De instrumentruimte herconfigureren

• De veldbedrading en groepering herconfigureren

met een afzonderlijke kast voor elk doel

• Ergonomisch ontwerp van de centrale

controlekamer

• Introductie van PRM voor beter vermogensbeheer

Uitbreiding sitecapaciteit en systeemmodernisering met 

succes gecombineerd in een enkel project
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De uitdagingen en de oplossingen

Instrumentenindex als belangrijkste succesfactor

Deze uitdagende combinatie van beide projecten werd

tot een goed einde gebracht mede dankzij een

instrumentenindex die werd opgesteld en

geactualiseerd door de klant, een centrale

spreadsheet met gedetailleerde informatie over alle

apparaten die op de site werden toegevoegd of

gewijzigd.

Deze uitermate belangrijke lijst was als het ware een

verzameling van alle nodige routeringsinformatie om

het volledige project voor te bereiden en uit te voeren.

Voor elk tagnummer waren er meer dan 100

gegevenskolommen, met informatie zoals adres,

kabelnummer, aansluitkast-ID, X-bedrading-ID,

systeemkabel-ID, terminal-ID, kast-ID, rack-ID, kaart-

ID en kanaalnummer. Op die manier werd de volledige

routering voor zowel de originele als nieuwe

configuraties gedocumenteerd. Dit werkblad werd

voortdurend bijgewerkt om de voortgang tijdens het

project in kaart te brengen.

Deze spreadsheet met meer dan 100 kolommen en

meer dan 6000 rijen is een overzicht van ongeveer

twee manjaren werk. Deze spreadsheet lag aan de

basis van illustratieve ‘as built’ loop drawings en

diende als centraal referentiedocument voor

verschillende doeleinden, zoals kastconstructie en X-

bedrading.

Voorbereidingen voor de oplevering

De voorbereidingen voorafgaand aan de

daadwerkelijke stillegging hebben ook bijgedragen aan

het succes. Deze bleken essentieel om dit project op

tijd af te ronden.

Al het mogelijke werd gedaan om de daadwerkelijke

shutdown voor te bereiden. Er werd een uitgebreid

opleveringsscenario opgesteld en alle nieuwe

hardware en software werd voorbereid en getest.

Bovendien werd de fysieke locatie van de kasten in de

instrumentruimte zorgvuldig bestudeerd om de

kabelgeleiding te optimaliseren en het hergebruik van

bestaande veldmulticore- en systeemkabels te

maximaliseren. Nieuwe systeemkabels werden vooraf

voorbereid en geïnstalleerd en alle kabels werden

zorgvuldig gelabeld.
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De instrumentruimte bij de oplevering
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De instrumentruimte herconfigureren

Een ander belangrijk element van het

moderniseringsproject was de herconfiguratie van de

instrumentruimte. Dankzij een goed georganiseerde

bedrading kon een groot aantal veldbedradingen

efficiënt worden beheerd. Het projectteam creëerde,

op basis van ervaringen uit het verleden en beste

praktijken, een ’backbone’/’blueprint’-

veldbedradingconcept, waarbij het backbone-gedeelte

bestaat uit de CENTUM VP FCS's en het Vnet/IP-

controlenetwerk en het blueprint-gedeelte bestaat uit

de veldbedrading en groepering in de instrumentruimte.

Op de blueprint waren de kasten duidelijk als volgt

ingedeeld:

• Systeemkasten (alleen voor FCS- en I/O-modules)

• Kasten voor het groeperen en isoleren van de Ex i

I/O-signalen

• Kasten voor het groeperen en isoleren van de Ex d

I/O-signalen

• Kasten voor het groeperen en isoleren van RTD-

signalen

en het isoleren van digitale I/O-signalen

Bovendien werd een fail-safe voeding met

afzonderlijke 230 V AC-voedingen geïntroduceerd

voor het systeem en de veldinstrumenten. Yokogawa

werkte ook samen met Pepperl+Fuchs om

een aangepast klemmenbord te ontwikkelen met H-

serie barriers voor de Ex d I/O-signalen. Dit heeft als

voordeel dat de veld- en systeemsecties van het

klemmenbord galvanisch geïsoleerd zijn, waardoor

een hogere dichtheid van kanalen op elke I/O-module

en elk rack mogelijk is. Daarnaast ondersteunen de

barrières voor de Ex d-signalen dezelfde field loop-

power blueprint als die wordt gebruikt met de Ex i-

signalen, zodanig dat de stroomtoevoer naar de

veldinstrumenten en het systeem duidelijk gescheiden

is.
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Op maat gemaakte klemmenborden Rangschikking digitale I/O
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Vlekkeloze overgang

De grootste uitdaging bestond erin om de

omschakeling en testen binnen de omlooptijd van zes

weken te voltooien. Het werk werd uitgevoerd op basis

van een zorgvuldig voorbereid plan.

Elektricienteams in ploegendienst werkten gedurende

3,5 week 14 uur per dag en 6 dagen per week om

bijna 10.000 afzonderlijke draden los te koppelen en

met succes opnieuw aan te sluiten.

Bovendien werden ongeveer 50 veldmulticore-kabels

verlengd en omgeleid in de instrumentruimte. De

stroom naar het DCS-systeem was slechts een week

uitgeschakeld.

ISD-SP-RXXX
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Applicatiewijzigingen

Heel wat programmeurs hebben in de loop van de tijd

wijzigingen aangebracht in de applicatiesoftware van

deze fabriek wanneer systeemwijzigingen nodig waren.

Er moest een uniforme programmeerstandaard

worden geïntroduceerd voor het updaten en

optimaliseren van deze software en het ontwikkelen

van nieuwe software. Deze programma's werden in

parallel getest. Er werd een speciale tool gebruikt om

grotere taken op te splitsen in duidelijk omschreven

‘werkpakketten’. Zo kon elk pakket niet alleen

gemakkelijker worden getest en gecontroleerd, maar

kon de voortgang van dit werk ook eenvoudig worden

bewaakt. De application engineers van Yokogawa

hebben deze pakketten één voor één geconfigureerd

en getest. Tot grote verrassing van het Kuraray-team

bleek de applicatiesoftware foutvrij te zijn, wat op zijn

beurt heeft geleid tot een snellere opstart.

Bovendien namen de engineers van Yokogawa het

initiatief om het Kuraray-team betere

programmeertechnieken aan te leren. We denken

hierbij aan het gebruik van grafische SFC-blokken

voor sequentiële controle- en logica-diagrammen voor

onderlinge vergrendeling. Hierdoor werd niet alleen de

softwareconfiguratie vereenvoudigd, maar werd ook

een nieuwe live weergave mogelijk gemaakt waardoor

de installateurs beschikken over een beter overzicht

van de sequenties en onderlinge vergrendelingen.

ISD-SP-RXXX
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Nieuwe doorvoerkast Nieuwe serverkast
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De voordelen van Plant Resource Manager

Toen de tweede productielijn in 2004 werd voltooid,

werd het PRM-platform van Yokogawa geïntroduceerd

voor het beheren van ongeveer 400 FOUNDATION

Fieldbus-apparaten. Ongeveer 10 jaar later heeft

Kuraray HART-apparaten aan deze productielijn

toegevoegd. Aangezien het PRM-platform van

Yokogawa beide technologieplatforms ondersteunt, is

dit een sterke enabler die Kuraray helpt te voldoen aan

zijn eisen op het gebied van vermogensbeheer.

Volgens Kurt Hellemans, een Kuraray engineer, biedt

het gebruik van PRM duidelijke voordelen:

• Geavanceerde alarmering op basis van intelligente

instrumentdiagnostiek

• Eenvoudige controle en verbeterde zichtbaarheid

van de onderhoudstatus van instrumenten

• Betere planning dankzij een voorspellende,

toestandsgebaseerde onderhoudsbenadering

(vooral nuttig voor kleponderhoud)

• Gecentraliseerd beheer van instrumenten,

waardoor veldcontroles met een draagbare

terminal overbodig zijn geworden. Operators in de

centrale controlekamer kunnen bijvoorbeeld

klepslagtesten uitvoeren om te controleren of deze

apparatuur correct functioneert, waardoor de

veiligheid toeneemt.

• De vermindering van de onderhoudsbelasting

De heer Hellemans betreurt het alleen dat niet alle

plug-ins voor vermogensbeheer van de

instrumentleveranciers zijn ontwikkeld volgens

dezelfde hoge standaard.

ISD-SP-RXXX
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Device Navigation in PRM

Device Viewer in PRM

DTM Works in PRM
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Klanttevredenheid
Kurt Hellemans:

‘De lead engineer van Yokogawa heeft ons echt

vooruit geholpen, zowel op het gebied van applicaties

als hardware.’

Lars Deryck:

‘Na verloop van tijd verwierven de engineers van

Yokogawa inzicht in ons productieproces, waardoor ze

efficiënter en onafhankelijker konden werken, en tijd

konden vrijmaken voor Kuraray. We waarderen het

enorm dat Yokogawa samen met ons heeft nagedacht

over oplossingen. Ik geloof dat co-innovatie precies

daar om draait.’

Kurt Hellemans:

‘Een andere belangrijke succesfactor is dat de testen

en opstart werden uitgevoerd door een team van

Yokogawa dat ook de programmatiewijzigingen

uitvoerde.’

Peter Brughmans:

‘De mensen van Yokogawa zijn tot het uiterste gegaan

om het project tot een succes te maken. Zowel de

service engineer als de lead engineer hielpen ons om

het DCS-systeem binnen een week weer online te

krijgen, en dit in uitermate moeilijke omstandigheden.

Het complete project werd afgehandeld binnen het

geplande tijdsbestek en budget. Dankzij het zeer

gekwalificeerde multidisciplinaire projectteam en het

feit dat alles vooraf werd getest, was het aantal fouten

zeer beperkt en konden we kostbare tijd besparen

tijdens de omschakeling. Tot slot kan ik zeggen dat het

DCS-systeem van Yokogawa sinds 1999 uitstekend

werkt, en dat is ook al een hele prestatie op zich.

Daarom hebben we in al die jaren nooit overwogen om

andere leveranciers in te schakelen!’
Voor meer informatie en contact

CENTUM VP

Plant Resource Manager (PRM)

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

World Headquarters

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

180-8750, Japan

www.yokogawa.com

Yokogawa Belgium 

Ikaroslaan 36 - 1930 Zaventem - Belgium

www.yokogawa.com/be

Yokogawa Europe B.V.

www.yokogawa.com/eu
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Van links naar rechts:

Kurt Hellemans, maintenance engineer bij Kuraray (E&I)

Dirk Boon, accountmanager bij Yokogawa 

Peter Brughmans, senior maintenance engineer bij Kuraray 

(E&I)

Centrale controlekamer

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/distributed-control-systems-dcs/centum-vp/
https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/solution-based-software/asset-management-software/field-device-management-prm/
http://www.yokogawa.com/
http://www.yokogawa.com/be
http://www.yokogawa.com/eu

