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Omslagartikel
Technologie/automatisering

Scada: ‘Back to basics’
Scada-pakketten zijn in het afgelopen decennium steeds omvangrijker geworden.
Nu software-integratie gemakkelijker wordt, blijkt het echter overzichtelijker om
zaken zoals batchbeheer, traceerbaarheid en managementrapportage onder te
brengen in een apart Manufacturing Execution Systeem (MES). Scada-applicaties
worden daarom teruggebracht tot de ‘basics’: Supervisory Control And Data Acqui-
sition. En het kan nóg eenvoudiger, als ook Data Acquisitie naar de MES-laag wordt
verplaatst. Scada wordt dan gereduceerd tot SC, Supervisory Control. In dat geval
volstaat een simpele machine-interface.

Lu heeft in Herentals de
biscuitproductie gecon-
centreerd.



Lu Benelux produceert koekjes op biscuitbasis, waaronder
bekende merken zoals Prince, Vitalinea en Tuc. In 1985 werd Lu
onderdeel van de Danone groep, en in 2001 werd besloten om
de productie te concentreren in het Belgische Herentals. Benny
Vermeulen, project manager bij Lu: “Dit besluit hield in dat de
vestigingen van Liga bij Dordrecht en Tuc bij Antwerpen werden
gesloten, en dat de productielijnen van deze fabrieken werden
overgebracht naar Herentals.”
De productiestilstand tijdens de verhuizing werd aangegrepen
om een nieuw Scada/MES-systeem te implementeren bij de
deegmengers, waarin het biscuitdeeg wordt gemixt en ge-
kneed. “Wij zochten niet alleen een nieuw Scada-pakket, maar
wensten ook een batchbeheersysteem op MES-niveau, volgens
de S88 norm. Bovendien wilden wij dat dit MES-systeem later
zou kunnen worden gekoppeld met SAP R/3. Dit is ons ERP-sys-
teem waarvan de implementatie, ter vervanging van JD
Edwards, in 2005 zal worden afgerond.”
“In mijn ogen waren er maar drie Scada-leveranciers die aan al
onze wensen konden voldoen, namelijk Siemens, Intellution en
Wonderware. Wij kozen uiteindelijk voor Wonderware, met als
systeemintegrator Egemin. Dit laatste vanwege hun ervaring in
de Belgische voedingsmiddelenindustrie.”

Intouch
Scada staat voor Supervisory Control And Data Acquisition.
Intouch, de nieuwe Scada-applicatie bij Lu, doet precies dat en
niets meer. “Scada is een softwaretoepassing die operators helpt
de procesapparatuur te bedienen. Alle overige zaken rondom
manufacturing, zoals receptuurbeheer, archivering en detailsche-
duling horen thuis op het MES-niveau, vind ik. Daarom gebruiken
wij hiervoor bewust een apart softwarepakket. Namelijk Inbatch,
eveneens van Wonderware. Als je MES-zaken op operatorniveau
gaat beheren ontstaat er alleen maar verwarring, de operator ziet
dan door de bomen het bos niet meer.”
Bovendien is een aparte MES-laag ook beter geschikt voor vertica-
le integratie. “Op termijn willen we een weekplanning gaan aan-
maken in SAP, en die dan omzetten in een dagplanning met
behulp van Inbatch. Hiermee wijzen we ook de productieorders
toe aan specifieke installaties. De uitvoering van de betreffende
batches ondersteunen we vervolgens met Intouch, het Scada-sys-
teem. Aan het eind van iedere batch wordt tenslotte een rapporta-

ge vanuit Intouch naar Inbatch gestuurd en daar, op MES-niveau
dus, gearchiveerd. Op die manier kunnen we voldoen aan de trac-
king en tracing eisen die de General Food Law stelt. Bovendien
registreren we op MES-niveau ons materiaalverbruik. Hierdoor
groeit onze kennis van de productieprocessen, zodat we steeds
nauwkeuriger kunnen doseren en daardoor de grondstofverliezen
beperken.”
Roeland Kil, projectmanager bij Egemin, ziet in het terugbrengen
van de Scada-functionaliteit een trend. “In de loop der jaren zijn
de Scada-pakketten uitgebreid met allerlei extra’s. De software-
leveranciers probeerden hiermee de MES-markt te veroveren. Nu
zie je echter een
teruggaande
beweging: alle
extra’s worden
uit Scada verban-
nen en verplaatst naar het MES-niveau. Scada wordt dan weer het
eenvoudige en gebruiksvriendelijke bedieningssysteem dat het
ooit was. Vaak blijkt dan, dat er niet eens PC’s nodig zijn voor de
visualisatie op de werkvloer, maar dat je met goedkopere thin
clients toe kunt. Die thin clients zijn nog robuuster dan PC’s ook.
Bovendien passen er geen floppy’s in, waarmee je virussen kunt
introduceren.”

Thin clients
De procesoperators bij Lu gebruiken inmiddels dergelijke thin

Integratie
De automatisering van een moderne fabriek omvat drie
niveaus. De procesbesturing (Scada) stuurt via de Pro-
grammable Logic Controllers (PLC’s) de procesappara-
tuur aan en vormt derhalve de basis. Hierboven ligt het
Manufacturing Execution Systeem (MES). Op dit niveau
wordt beslist in welke volgorde de producten worden
gemaakt en volgens welk recept. Het hoogste niveau, de
financieel/logistieke administratie, wordt ondersteund
met software voor Enterprise Resource Planning (ERP).
Hier wordt bepaald wat er wordt geproduceerd en in
opdracht van wie.
Vroeger werkten de drie genoemde niveaus min of meer
gescheiden. Tegenwoordig functioneren ze echter
steeds vaker als een geïntegreerd geheel omdat dit de
efficiëntie ten goede komt. 

‘Als je MES-zaken op operatorniveau
gaat beheren, ziet de operator door

de bomen het bos niet meer’
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De procesoperators bij Lu
werken met thin clients, die
zijn robuuster dan PC’s.
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clients. Vermeulen: “Iedere operator bedient in de nieuwe situ-
atie vier mengers. Vroeger, toen het toevoegen van grondstof-
fen nog handmatige handelingen vereiste, kon één operator
slechts twee mixers bedienen.” 
Elke operator ziet op zijn Scada-scherm een aantal werkinstruc-
ties die hij afwerkt. Iedere kritische handeling moet daarbij
elektronisch worden bevestigd. Een kind kan de was doen, zou
je zeggen. “Niet helemaal. Vroeger werd één mixer steeds voor
hetzelfde product gebruikt, maar nu kun je met één menger wel
vier of vijf verschillende producten maken. Bovendien zijn er
geautomatiseerde procedures voor cleaning-in-place. Onze
productieflexibiliteit is daardoor enorm toegenomen, maar de
complexiteit van werken ook.”
“Het opleiden van de procesoperators was daarom één van de
moeilijkste zaken tijdens de implementatie. Die investering
loont echter de moeite, want het is toch niet de bedoeling om
invalkrachten achter de knoppen te zetten. Onze operators
moeten een beetje kunnen kokkerellen. Per achteréénvolgende

batch neemt de
hoeveelheid
vloeistof die je
moet toevoegen
bij de deegberei-

ding voortdurend af. Het Scada-systeem onthoudt hoeveel
vloeistof er in de voorgaande batch is gebruikt en geeft dat als
richtwaarde. De operator moet echter die hoeveelheid naar
eigen inzicht een beetje verminderen om een optimaal deeg te
verkrijgen”.
“Natuurlijk, je zou dit proces ook kunnen automatiseren, bij-
voorbeeld door de viscositeit te bepalen en te berekenen hoe-
veel vloeistof erbij moet. Ik vind echter dat je niet moet over-
automatiseren, want dan neemt de complexiteit eerder toe dan

af. We meten de viscositeit overigens wel, maar slechts als con-
trole achteraf.”
Het productieproces van de koekjes omvat de stappen deeg-
mengen, rijzen, op maat snijden, bakken, het aanbrengen van
(chocolade)coatings en tenslotte het verpakken. Het nieuw-
bouwproject omvatte echter alleen de plaatsing van nieuwe
silo-installaties voor de grondstofaanvoer en de automatisering
van het deegmengproces. De verhuizing van de menginstalla-
ties uit Dordrecht en Antwerpen en de aansluiting daarvan op
de nieuwe Intouch/Inbatch-applicatie werd in 2003 afgerond.
De mengers die al in Herentals stonden, worden voorlopig ech-
ter nog bediend met het oude Scada-systeem. Deze mixers wor-
den pas dit jaar onder de nieuwe Scada/MES-paraplu gebracht.
“We hebben bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak.
Doordat we drie productielocaties hebben samengevoegd, hiel-
den we dankzij de toegenomen efficiency één menger over. Die
vrijgekomen mixer hebben we inmiddels multifunctioneel
gemaakt. Daardoor kan deze menger de gedeeltelijke produc-
tiestilstand opvangen die de afronding van de Scada-imple-
mentatie tot gevolg heeft. Bovendien kan deze menger reserve-
capaciteit bieden bij onderhoudsactiviteiten.”

Scada wordt SC
Lu gebruikt thin Scada-clients, maar Perfetti Van Melle past een
nog eenvoudiger concept toe. Namelijk machine-interfaces
zónder Data Acquisitie functie. Scada wordt daardoor terug-
gebracht tot ‘SC’, Supervisory Control.
Oude tijden lijken daardoor te herleven, maar dat gaat niet ten
koste van de functionaliteit. Dankzij moderne integratietech-
nieken kan de Data Acquisitie functie namelijk worden over-
geheveld naar het MES-niveau.
Jack Stabel, commercieel manager bij systeemintegrator HVL:
“Bij Perfetti Van Melle worden snoepjes zoals Mentos van een
glanslaag voorzien. Hiertoe worden die snoepjes batchgewijs in
ronddraaiende trommels gestort, waarna afwisselend poeder-
suiker en suikerwater wordt toegevoegd. Tot voor kort werd dit
proces aangestuurd met behulp van oude Siemens S5 PLC’s,
met als human interface 2x40 karakter-beeldschermen. Daar-
naast stond er een tien jaar oude Scada-applicatie in de werk-
kamer van de ploegleider, maar die werd nauwelijks gebruikt.
Op dit moment wordt dit tien jaar oude procesautomatiserings-
systeem vervangen.”
“In theorie hadden we nu een Scada-scherm bij elke trommel
kunnen plaatsen, maar dat is onnodig duur. Vroeger kon je niet
om Scada heen, omdat zo’n systeem noodzakelijk was voor de
data-acquisitie. Nu het OPC-communicatieprotocol gemeen-
goed is, kun je echter gemakkelijk de PLC’s uitlezen via een
OPC-server en die gegevens overhevelen naar een database.
Die database gebruik je dan voor de data-acquisitie en het
batchbeheer.”
“Bij Perfetti gebruiken we een Oracle-database die via een H1-
ethernet is verbonden met S7-400 PLC’s van Siemens. De PLC’s
voeren de procesbesturing van de trommels uit, dit is een soort
wasmachineprogramma. Met het HMI-systeem TP270 van Sie-
mens hebben we een bijpassende en eenvoudige machine-
interface gemaakt.”
“Perfetti is een innovatief bedrijf dat vaak met nieuwe smaken
komt. Het is daarom belangrijk dat de procesbesturing flexibel
is. Daarom hebben we aan de Oracle-database een maatwerk-
systeem voor batch- en receptuurbeheer toegevoegd. Ander
maatwerk betreft de standaardrapportages.”

‘Scada wordt weer het eenvoudige 
en gebruiksvriendelijke 

bedieningssysteem dat het ooit was’

De bediening van de trommels, waarin Perfetti Van Melle snoep van
een glanslaag voorziet, verloopt via zeer eenvoudige machine-inter-
faces. Met het oog op de data-acquisitie zijn de PLC’s rechtstreeks
gekoppeld met een database.
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“De operators kunnen zelf het aantal was- en droogcycli in de
trommels bepalen om goed glanzende snoep te krijgen. Zie je
echter via de rapportages dat er gemiddeld steeds meer wascy-
cli nodig zijn, dan kun je gaan zoeken naar de oorzaak. Wellicht
is de samenstelling van het suikerwater dan niet optimaal.”.
Het project bij Perfetti van Melle is inmiddels afgerond voor de
aansturing van acht trommels.

Routing
Systeemintegrator Imtech ICT heeft kortgeleden batchfabrieken
geautomatiseerd waarin tevens een complexe routing een
belangrijke rol speelt. Mark Kuiper, manager consultancy bij
Imtech ICT: “Bij DSM Resins in Hoek van Holland is een Scada-
MES applicatie vervangen die niet meer ondersteund werd. Ter-
wijl de bestaande visualisatie actief bleef, is parallel hieraan
een nieuwe Scada-applicatie in bedrijf genomen. De operators
hadden zo de mogelijkheid om de nieuwe applicatie te leren
kennen en grondig te testen.” 
In de Scada-applicatie zie je de back to basics trend terug. “Het
liefst hadden we alles wat geen bediening en visualisatie is,
ondergebracht in de MES-laag die is opgebouwd rond een
batchbeheerpakket. Voor de routing kunnen we helaas niet om
het Scada-pakket heen. In de harsenfabriek worden namelijk
verschillende grondstoffen gemengd en tussentijds in tanken-
parken opgeslagen. De keuze van de routes naar en van de
tanks wordt door de operator via de Scada-applicatie gemaakt.” 
“Een batchbeheersysteem splitst procesinstallaties volgens de
S88.01-norm op in units. Die units kun je dus toewijzen aan
specifieke productieorders. Zo gaat het kennelijk in de koekjes-
fabriek van Lu, de case die eerder werd besproken. In de har-
senfabriek zijn de procesroutes echter unit-overschrijdend. Als
je die routes allemaal in de recepten moet opnemen op MES-
niveau, dan krijg je een niet te hanteren aantal recepturen.”
“De Scada-applicatie die in Hoek van Holland is geïnstalleerd,
is object-georiënteerd ontworpen”, vervolgt Kuiper. “Een voor-
beeld van een object is bijvoorbeeld een klep. Dit object bestaat
dan uit een afbeelding van de klep, een interface voor de bedie-
ning, een control-object voor de besturing, en ten slotte scripts
die onder meer regelen hoe alarmen worden afgehandeld. Der-
gelijke objecten kunnen, nadat ze zijn uitgetest, als geheel wor-
den gekopieerd en hergebruikt binnen een applicatie. Dit bete-
kent een enorme tijdwinst bij het bouwen en onderhouden van
een Scada-oplossing.”

Meer Scada-migraties
De levensduur van Scada-applicaties wordt steeds korter. Was dit
eerst ongeveer tien jaar, tegenwoordig is het vaak nog maar vijf
jaar. Voor een groot deel is dit te wijten aan de elkaar snel opvol-
gende Windows-versies waarop de Scada-applicaties draaien.
“Windows 95 wordt al niet meer ondersteund door Microsoft.
Bedrijven gaan daarom soms oude PC’s hamsteren om een appli-
catie langer draaiend te houden.”
Terwijl de levenscyclus van Scada steeds korter wordt, bedraagt de
levensduur van de PLC’s, de fabrieksapparatuur en de veldbeka-
beling nog steeds zo’n 15 tot 30 jaar. Het gevolg is een toenemend
aantal Scada-migratieprojecten. “Als je wilt upgraden naar een
ander Scada-systeem moet je grotendeels opnieuw beginnen.
Zelfs migraties naar hogere versies van hetzelfde Scada-systeem
verlopen lang niet altijd probleemloos. Het gaat fout zodra er een
trendbreuk is in de onderliggende technologie. Hier ligt dus een
uitdaging voor de Scada-leveranciers, er is een duidelijke vraag
naar opwaardeerbare systemen.”
Eric Seijner, product manager HMI bij Siemens, pakt de hand-
schoen op. “Bij ons eigen Scada-platform Win CC streven wij naar
langdurige compatibiliteit. Bijvoorbeeld door naast Visual Basic
de oude C-scripts te
blijven ondersteu-
nen. Voor conversies
van Scada-systemen
van andere leveran-
ciers hebben wij common database automation ontwikkeld. Oude
PLC-programma’s worden daarbij ingelezen, en vervolgens
gebruikt om de bijbehorende Scada-laag te reconstrueren. Alle
dynamische informatie wordt tijdens dit conversieproces overge-
nomen. Je hoeft dus alleen de statische informatie, de plaatjes
dus, opnieuw te ontwerpen. De conversie levert een scherm op,
met daarop symbolen voor pompen en kleppen, die je al kunt
aansturen. Je hoeft deze objecten alleen nog maar naar de juiste
plek op het Scada-scherm te slepen.” De methode is al toegepast
in een katalysatorenfabriek van AKZO Nobel, het is nu wachten op
de eerste case in de voedingsmiddelenindustrie.
Productieflexibiliteit en traceerbaarheid zijn volgens Seijner
momenteel de belangrijkste thema”s op het gebied van Scada.
Daarmee samen hangt de wens tot verticale en horizontale inte-
gratie. “Integratie speelt ook op het niveau van de procesbestu-
ring zélf. Daarbij moet je denken aan één engineeringomgeving
voor het ontwerpen van PLC-, Scada- en MES-functionaliteit. Dit is
ook van belang bij de stand-alone HMI-oplossingen, die je van
oudsher ziet bij verpakkingsmachines en dergelijke. Met Win CC
Flexible is het mogelijk dergelijke losstaande HMI-applicaties over
ethernet met elkaar te laten communiceren. Activiteiten op bij-
voorbeeld afvulmachines kunnen zo gemakkelijk worden doorge-
sluisd naar het MES-niveau.”

Jaap van Ede
Dr.ir. C.J. van Ede is freelance journalist.

Productieflexibiliteit en traceerbaar-
heid zijn de belangrijkste thema’s op

het gebied van Scada

Consolidatie
Consolidatie is een belangrijke trend op het gebied van
Scada. Tegenwoordig zijn de belangrijkste leveranciers
op de vingers van één hand te tellen. Gevraagd naar de
top vijf qua aantal Scada-implementaties in de voedings-
middelenindustrie, noemen de systeemintegratoren
Imtech, Egemin, HVL en LogicaCMG allemaal Intellution,
Siemens en Wonderware (in alfabetische volgorde).
Daarnaast worden ABB, Citect, Rockwell en US Data
(sinds kort overgenomen door Tecnomatix) genoemd.

Win CC Flexible biedt een geïntegreerde oplossing voor een produc-
tieomgeving met eenvoudige machine-interfaces én Scada-applica-
ties.
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