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Instrumenten, security, 
Industry 4.o en robotica
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 Nieuws

Ted Angevaare van Shell opende als voorzitter van de stuur-
groep de achtste Europese gebruikersconferentie met een ge-
past “safety first” en gaf de adressen van het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis, brandweer- en politiepost en gaf aanvullend nog 
een anti-trust statement. De overige leden van de stuurgroep 
zijn Igor Stolz van Evonik, John Sams van BP, Peter Owen van 
Vopak en Perry Jaspers van Yara. Het andere thema werd ook 
genoemd: “co-innovating tomorrow”. Was het eerste thema 
mij wel duidelijk, over dit tweede thema moest ik toch wel 
even nadenken, maar gelukkig werd het later uitgelegd.
Herman van den Berg, president van Yokogawa Europe, heet-
te iedereen welkom en gaf om te beginnen enkele historische 

Gebruikers van Yokogawa  
komen samen in Budapest

In de aanloop naar haar gebruikersconferentie trommelde Yokogawa haar systeem- 
en apparatuurgebruikers op om eind mei in Budapest met elkaar te komen spreken 
over de technische en economische ontwikkelingen. Het thema “Great ideas are 
worth sharing” sprak menigeen aan. Helaas was de druk op de olie- en gasindustrie 
merkbaar in het bezoekersaantal. En de reisbeperkingen door de aanslagen in Brus-
sel zorgden nog voor extra afmeldingen. Maar de locatie is prachtig: zowel de stad 
Budapest, als het hotel, Kempinski Hotel Corvinus. Willem van der Bijl

mijlpalen van het Europese bedrijf met als meest recente de 
oprichting van het Analyzer System Integration centrum in 
Spanje dit jaar. Door allerlei oorzaken is de zakelijke werkom-
geving is erg snel aan het veranderen, zei hij, en wees daarbij 
vooral op de snelle technologische ontwikkeling. We hebben 
allen te maken met MVO en duurzaamheid, met globalisering 
en met open communicatie. ‘Daarom nemen wij het voortouw 
door met onze relaties en partners samen de juiste oplossin-
gen te ontwikkelen en we noemen dat co-innovatie, want great 
ideas are worth sharing,’ aldus van den Berg. Hij toonde daar-
bij een veelzeggend beeld van de ontwikkeling van de mobie-
le telefoons dat illustreert dat de verandering steeds sneller 

gaat.’ 
‘Bij het 100-jarig bestaan van Yokoga-
wa in 2015 is een nieuwe basis gelegd 
voor groei in de volgende 100 jaar. Deze 
basis is toen “Transformation 2017” ge-
noemd en bestaat uit drie initiatieven: 
focus op onze klanten, het creëren van 
nieuwe waardes en ontwikkeling van 
een hoog efficiënt wereldwijd bedrijf.’

Trendwatcher
Daarmee was het een kleine stap naar 
de volgende spreker, trendwatcher Ri-
chard van Hooijdonk. In grote vaart 
sprak hij over een enorme hoeveelheid 

Herman van den Berg 
President Yokogawa Europe

Richard van Hooijdonk 
Trendwatcher

Satoru Kurosu 
Director Solutions Service Business
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nieuwe ontwikkelingen die de wereld aan het veranderen zijn. 
En al sprekend kwamen met dezelfde snelheid plaatjes voor-
bij van indrukwekkende apparaten en de toepassingen ervan. 
Hij sprak over 3D-bioprinters waarmee organen of delen er-
van kunnen worden geprint - én gebruikt, over de smart mir-
ror waarbij je, als je er in kijkt, informatie over jezelf op die-
zelfde spiegel ziet verschijnen. Hij had het over de ePil, die 
hij zelf binnenkort gaat innemen en die al reizend door je li-
chaam allerlei medische informatie geeft. Van Hooijdonk heeft 
al een soort RFID-chip in zijn arm laten plaatsen waarmee 
de elektronische apparatuur in zijn omgeving aangestuurd 
kan worden. Zijn auto, bijvoorbeeld, gaat automatisch open 
als hij in de buurt komt. En ook de retail-wereld staat op zijn 
kop, want voedsel zal in de toekomst geprint gaan worden.  
Wij mensen zijn niet gemaakt voor verandering en toch moe-
ten we mee in de vaart van de ontwikkelingen. Zijn uitspraak 
“change is the only constant factor” past daar aardig bij. Yoko-
gawa’s Transformation 2017 lijkt de juiste keuze om bij te blij-
ven en mee te groeien.

Co-innovatie
In de volgende voordracht, door Satoru Kurosu, Director So-
lutions Service Business, werd ingegaan op de vraag hoe we 
gezamenlijk, mét onze klanten, waarde kunnen creëren. In 
aanvang memoreert Kurosu san een aantal megatrends waar-
onder de wereldwijde bevolkingsexplosie, de klimaatverande-
ring, de afname van onze essentiële natuurlijke bronnen, de 
globalisatie en de onvoorspelbare vluchtigheid van zaken. En 
als we daar in mee willen gaan, hebben we onze relaties en 
eigen mensen hard nodig. Maar we hebben ook te maken met 
een veranderende arbeidsmarkt en werkkrachten. Deskundige 
mensen zijn onze werkomgeving aan het verlaten, de nieuwe 
medewerkers komen niet meer van dichtbij en de verjonging 
houden we niet tegen. Kurosu san noemt vier samenhangen-
de elementen waar Yokogawa zich op richt omdat dat de be-
langrijkste uitdagingen van de klanten blijken te zijn. Deze zijn 
effectiviteit, veiligheid & zekerheid, beschikbaarheid & be-
trouwbaarheid en menselijke betrouwbaarheid. Zie ook het 
schema.

Bij elk van deze kritische elemen-
ten wordt een aantal uitgangspunten 
en oplossingen gegeven. Aanvullend 
wordt uitgelegd dat gestructureerd 

complete oplossingen worden ontwikkeld en gegeven voor de 
volledige waardeketen en zakelijke levenscyclus van planning, 
ontwerp, engineering, installatie & commissioning en operatie 
& onderhoud. Om dit te ondersteunen heeft Yokogawa het be-
drijf KBC overgenomen. KBC opereert in het bovenste gedeel-
te van de bedrijfskolom. Of zoals KBC het zelf zegt, wij analy-
seren en adviseren en Yokogawa implementeert en opereert.  
En met deze combinatie van de twee bedrijven kan waarde 
voor de volledige waardeketen worden gecreëerd.
Met de digitalisering van procesaparatuur en IIoT komen 
steeds meer gegevens beschikbaar die als big data behandeld 
worden. Vervolgens kunnen deze slim worden omgezet in nut-
tige informatie die weer via dashboards voeding levert voor 
het bedrijfsmanagement. En daar wordt het bedrijf mee en 
op “geregeld” terwijl op de lagere levels geregeld wordt door 
machines en systemen. Het getoonde schema geeft de feite-
lijke invulling duidelijk weer. KBC maakt softwareprogramma’s 
die de verbinding vormen tussen bedrijfsdata en de bedrijfs-
doelstellingen, die de KPI’s dus inzichtelijk maken. Enkele  
van deze applicaties zijn Petro-SIM, Maximus, Multiflash en 
Energy-SIM. Hiermee wordt industriële kennis gegenereerd 
op basis van zo veel mogelijk realtime data waardoor direct  
actie genomen kan worden: DaaS, Data-as-a-Service. Zo’n vijf-
tig tot zestig procent van de internationale bedrijven in de che-
mie en olie- en gassector maken intussen succesvol gebruik 
van DaaS. Zo heeft Shell in Nederland in dit kader een project 
PACE, Platform for Advanced Control and Estimation mede in 
samenwerking met Yokogawa en Cisco.

massaflowmeting
Tijdens de conferentie werd een aantal nieuwe producten ge-
presenteerd waaronder een nieuwe flowmeter op basis van 
het Coriolis-principe. Niets nieuws dacht ik, want die techniek 
wordt al aardig wat jaartjes gebruikt. En inderdaad, de reeds 
bekende foto van Gustave-Gaspard Coriolis verscheen als eer-
ste op het scherm. De presentator, Andreas Dobratz, Vice-
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President van Rota Yokogawa Europa, bevestigde dat Coriolis 
een flowmeter is geworden voor algemeen gebruik, maar met 
name heel geschikt is voor toepassingen met speciale eigen-
schappen. ‘Wij zagen behoefte om het meetprincipe, dat in-
middels sinds 2013 de nummer één is in het industrieel me-
ten van flow, wat verder te verfijnen met enkele nieuwe eigen-
schappen. Zo hebben we het drukverlies kunnen verlagen, wat 
minder energieverlies geeft en de nauwkeurigheid bij laag de-
biet verbetert. Door op een speciale manier met de voeding 
naar de sensoren om te gaan, hebben we de meting van twee-
fasen stroming en de nulstabiliteit kunnen verbeteren. Maar 
met slimme software, op diverse plaatsen, hebben we de mas-
saflowmeting nóg een stap verder gebracht. We noemen het 
TI, Total Insight, waarmee we de gebruiker over de gehele le-
venscyclus helpen. Dat start bij de selectie van een meter en 
bij gebruik worden allerlei kritische conditievariabelen over 
de status van de meter continu opgeslagen in de transmitter. 
Deze zogenaamde “tube health check” bevat specifieke gege-
vens van de meetbuizen over aangroei, corrosie, kalibratie en 
andere afwijkingen. Dit helpt voor een betrouwbare massame-
ting in kritische applicaties.’

Total insight
Bij de Total Insight-filosofie worden zes 
stappen gegeven: Eenvoudige selec-
tie, Expert gids, Proces begeleiding, 
Onderhoud beheer, Data mobiliteit en 
Geavanceerde flexibiliteit. Ten aanzien 
van de selectie zijn er zes verschillende 
modellen ontwikkeld, te weten nano, 
prima, supreme, intense, hygenic en 
giga, en er is keuze tussen twee ver-
schillende transmitters, de essential en 
de ultimate. De expert gids is een hulp-
middel om zelf, of met begeleiding, de 
meter volledig voor de toepassing in te 
stellen. De procesbegeleiding geeft on-
line informatie, op basis van NAMUR, 
als een soort eventlogger van de condi-
tie en afwijking van de meting en meter. 
Het onderhoudsbeheer is gebaseerd op nieuwe technieken om 
de conditie van de meetbuizen te meten. Door middel van een 
ingebouwde micro-sd geheugenkaart wordt alle data opge-
slagen en is daarmee gemakkelijk over te dragen ten behoeve 
van de datamobiliteit. Met de geavanceerde flexibiliteit geeft 
de transmitter de gebruiker de mogelijkheid om vier in- en uit-
gangen vrij voor elke toepassing te configureren en diverse 
opties zijn door de gebruiker via software keys te activeren.
Natuurlijk werd ik getriggerd door de bij de meetbuizen aan-
gebrachte “nieuwe technieken” en dus sprak ik na de lezing 
met Product Manager Hans Stolzenburg. Hij gaf aan dat door 
een speciale analyse van de aandrijfspoel gemeten kon wor-
den hoeveel ingesloten gas er in de buizen is en of er aangroei 
of corrosie is. ‘Hoe dan?’, vroeg ik. Stolzenburg antwoordde 
enthousiast en deskundig: ‘De aandrijfspoel zorgt ervoor dat 

de twee parallelle buizen in resonantie op en neer bewegen 
ten behoeve van de meting. En de temperatuur van de buizen 
wordt gemeten om te kunnen bepalen wat de elasticiteit van 
de buizen is. Dat is gebruikelijk, maar wat wij gedaan hebben 
is dat we een extra trillingsfrequentie op de basisfrequentie 
hebben gesuperponeerd. Dit creëert een extra buistrilling en 
de response of de verandering van deze trilling wordt alleen 
veroorzaakt door veranderingen in de wanddikte van de bui-
zen. Daarmee hebben we aangroei of corrosie meetbaar ge-
maakt, en dat is natuurlijk gepatenteerd.’ zei hij met een lach.

monstername systemen
Vaak is de grootste uitdaging bij een analytische meting in 
de proceswereld het aanbieden van het juiste monster. En als 
de - logische - wens is om dat zo snel mogelijk te doen, zodat 
je er nog online mee kan regelen, is het al helemaal moeilijk. 
De zogenaamde monstername of sample-handling systemen 
zijn best complex en altijd afhankelijk van de procesconditie 
en het gewenste component dat je zou willen meten. Loek van 
Eijck, Business Unit Manager Analytical Solutions bij Yokoga-
wa gaf een inkijk in de analyzerwereld en de reactie daarop 

van zijn bedrijf. In de Europese markt 
zijn de meeste installaties meer dan 25 
jaar oud en hij stelde dan ook de vraag 
of de analyse nog steeds betrouwbaar 
en juist gedaan werd. Analyzers leve-
ren een bijdrage aan de kwaliteit, door-
loop en veiligheid van de chemische 
bedrijven. Dus hoe kunnen we daarbij 
helpen. Van Eijck: ‘Tachtig procent van 
de problemen met analyzers wordt ver-
oorzaakt door een verkeerd ontwerp 
van de monsternamesystemen. En dat 
is niet nodig want het loont de investe-
ring om een goede analyse te hebben. 
In een onderzoek over een periode van 

15 jaar is aangetoond dat bij een goede procesanalyse de ver-
diensten drie keer de kosten van aanschaf en opereren bedra-
gen. Daarom heeft Yokogawa in 2016 in Europa een speciale 
werkplaats van drieduizend vierkante meter geopend waar 
analyzer systemen worden ontwikkeld en samengesteld. We 
noemen dit ASI, Analyzer System Integration. Deze staat in 
Spanje en is niet de eerste. Web bouwen dus op ervaring van 
de bestaande ASI’s in Texas, gebouwd in 1967 en die in Sin-
gapore in 1998. We werken nauw samen met deze en andere 
externe partners om systemen zo goed mogelijk in te passen 
in de applicatie. Natuurlijk is er een trend naar inline meting, 
maar ook daar is de juiste behandeling van de monsters nood-
zakelijk. Daarnaast wordt veel aandacht besteedt aan de in-
tegratie van onderhoudsgegevens. We helpen daarmee onze 
klanten de juiste analyse te kunnen blijven doen.’ 
De Europese gebruikersconferentie van Yokogawa was inte-
ressant en nuttig. De uitwisseling van informatie was intensief 
en de gebruikers waren enthousiast: Because great ideas are 
worth sharing!

MassaFlowmeter  
RotaMass met  
‘Total Insight’ 
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