
In het dagelijkse leven vindt ieder-
een het heel gewoon om allemaal
dezelfde taal te spreken. Dat

maakt het communiceren met elkaar
helder en voorkomt misverstanden.
Zo bestaan in het bedrijfsleven ook
afspraken over de financiële verslag-
legging. Voor het beschrijven van pro-
ductieprocessen bestaat echter geen
standaard. Dit maakt communicatie
hierover ingewikkeld.

In de voedingsmiddelenindustrie
bestaan talloze productieprocessen,
variërend van totaal handmatig tot
verregaand geautomatiseerd. Voor al
deze processen is op enig moment
een deugdelijke beschrijving noodza-
kelijk, bijvoorbeeld voor automatise-
ring. In de toekomst worden, met het
oog op regelgeving rond voedselvei-
ligheid, gedegen procesbeschrijvin-
gen onontbeerlijk. In alle gevallen
gaat het om het vastleggen van fysieke
processen in een model.

Al enige jaren bestaat er een systeem
om productieprocessen eenduidig te
beschrijven: een ‘ISA standard and
practice’ richtlijn, die in eerste instan-
tie is opgezet voor het beschrijven van
complexe batchprocessen. In de loop
der jaren is echter gebleken, dat deze

ISA S88-richtlijn ook geschikt is om
andere processen te beschrijven.

De ISA S88 richtlijn bestaat uit drie
delen:
– De S88.01 definieert een aantal
modellen en de terminologie (models
and terminology);
– De S88.02 definieert datastructuren
en richtlijnen voor talen (procedural
function charts (PFC));
– De S88.03 (verschijnt in april 2003)
definieert apparatuuronafhankelijk
recepten (general and site recipes).

In eerste instantie was de chemische
industrie de drijvende kracht achter
deze richtlijnen. Momenteel krijgt de
voedingsmiddelenindustrie steeds
meer belangstelling voor deze aan-
pak.

De basis van richtlijn S88 is het
maken van een model van de produc-
tieapparatuur en de -processen. Het
model komt tot stand via de volgende
stappen:
– Een (hiërarchische) fysieke opdeling
te maken;
– Een (hiërarchische) procedurele
opdeling maken;
– Vastleggen van alle uitzonderingssi-
tuaties.

Voordelen
De modellen en de terminologie van
S88.01 bieden de mogelijkheid om
alle apparatuur en processen van de
fabrieksvloer op een schematische
manier in kaart te brengen. Dit sche-
matische model geeft inzicht in de
productieprocessen en vormt een
basis voor verbeteringen. Automati-
sering met een goede architectuur en
een goed systeemontwerp kan leiden
tot voordelen. Enkele voorbeelden
zijn: verkorting van omsteltijd of
leegdraaitijd die resulteert in een
hogere productiviteit, flexibiliteit in
het zelfstandige gebruik van appara-
tuur, correcte vertaling van procesda-
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ta naar productie-informatie,
gestructureerde traceerbaarheid, een
goede voorbereiding van integratie
met ERP-systemen en kwaliteitsbor-
ging: door automatisering heeft de
operator meer tijd voor product en
procesoptimalisatie.

‘Geknipt’
De fysieke opdeling van productieap-
paratuur is het uitgangspunt voor het
model S88. De aanwezige apparatuur
wordt als het ware in steeds kleinere
stukken ‘geknipt’ (figuur 1). De basis
van het model is de ‘unit’. Een unit is
een zelfstandig werkend apparaat,
bijvoorbeeld een menger. Een unit
kan zijn opgebouwd uit meerdere
‘equipment modules’. Equipment
modules zijn onderdelen van het
zelfstandig werkende apparaat die
elk een aparte functie hebben.

Voorbeelden van equipment modu-
les zijn een pomp of een klep. Een
equipment module kan zelf ook weer
bestaan uit meerdere equipment
modules. Zo kan men een equipment
module ’pomp’ combineren met de
equipment module ’droogloop’ tot
één equipment module.

‘Control modules’ zijn besturings-
modules van de apparatuur. Dit kun-
nen druk-, temperatuur- en flowme-
ters en -regelaars zijn, maar bijvoor-
beeld ook de hand van een operator.
Control modules kunnen zijn opge-
bouwd uit meerdere control modu-
les. Zo kan een temperatuurregeling-
module zijn opgebouwd uit een
module koeling en een module ver-
warmen.

Een aantal units kan samen worden
gegroepeerd in een ‘process cell’, bij-
voorbeeld als meerdere units nodig
zijn voor het maken van een product.
Ook het maken van een ordening met
meer overzicht kan een reden zijn om
met process cells werken.
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Voor productieprocessen bestaat geen standaardtaal.

Wel is sinds enige jaren de richtlijn ISA S88 in gebruik.

De ‘taal’ van S88 blijkt te voldoen om productie-

processen te beschrijven in modellen. Een dergelijk

model biedt een goed uitgangspunt voor

automatisering met voordelen als capaciteits-

verhoging, flexibiliteit, traceerbaarheid en

kwaliteitsborging.
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Van machine naar automatisering

Een taal om processen te beschrijven

AUTOMATISERING

Fig. 1   Bij de fysieke opdeling S88.01 worden de apparaten uiteengerafeld tot onderdelen met elk hun eigen functie.
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staat en pomp Y draait?
Het is van groot belang om heel

nauwkeurig vast te leggen wat in elk
specifiek geval moet gebeuren om
het proces op een goede en veilige
manier te laten verlopen.

Verbetertrajecten
Bedrijven in de voedingsmiddelenin-
dustrie zijn continu op zoek naar ver-
betertrajecten binnen hun locaties.
Redenen hiervoor kunnen binnen de
organisatie liggen (capaciteitsvergro-
ting, flexibiliteit) of van buitenaf zijn
opgelegd (wetgeving, eisen van klan-
ten). Al deze onderwerpen staan direct
in relatie tot de mate van automatise-
ring van de productieomgeving.

Om een goede structuur van auto-
matisering te kunnen waarborgen,
wordt in het voortraject veelal
gebruik gemaakt van de ISA S88-
richtlijn om apparatuur en procedu-
res te vertalen naar modellen. Essen-
tieel bij deze aanpak is een goede uit-
voering van de vertaalslag naar S88-
modellen. Deze modellen vormen
uiteindelijk de basis van de automati-
sering en hebben een belangrijke
invloed op het eindresultaat. Een
goede interpretatie van de richtlijn en
een goede uitvoering van de automa-
tisering leveren een productieauto-
matisering op die voldoet aan de
doelstellingen van de klant. ■

Een belangrijke regel bij het fysieke
model volgens S88 is: één (gedeelte
van een) batch op één tijdstip in één
unit. Voordeel van deze regel is dat
met een goed fysiek model de
traceerbaarheid van materialen
gemakkelijk te realiseren is.

Procesvoering
Het procedurele model S88.02
bestaat eveneens uit vier niveaus, te
weten: ‘procedure’, ‘unit procedure’,
‘operation’ en ‘phase’ (figuur 2) met
elk zijn eigen kenmerken. Bij het bou-
wen van een model gaat het om een
goede scheiding tussen de installatie
(de apparatuur) en de procesvoering
(de handelingen). Daarbij is de phase
in feite het niveau van ontkoppeling
tussen installatie en proces. Een alge-
mene procesgerichte phase, zoals bij-
voorbeeld ‘verwarmen’ stuurt direct
de installatiegerichte control modules
aan. Voorbeelden van een phase zijn
‘vullen’ (parameters: ingrediëntsoort,
aantal kg/ltr, etc.) en ‘mengen’ (para-
meters: tijdsduur, toerental, etc.).

Een operation is niets anders dan de
ordening van de phases, bijvoorbeeld
het toevoegen van alle ingrediënten.
De unit procedure geeft de volgorde
van operations aan. Indien meerdere
units nodig zijn om een product te
maken, dan is een procedure nodig

waarmee de ordening van de verschil-
lende unit procedures wordt vastge-
legd.

Recepten zijn combinaties van het
fysieke model met de procedures: het
geeft aan met welke ingrediënten, in
welke apparatuur, met welke parame-
ters en in welke volgorde de verschil-
lende producten worden bereid. In dit
artikel wordt niet verder ingegaan op
recepten.

Zoals een oplettende lezer wellicht
is opgevallen, is tot nu toe het woord
automatisering niet gevallen. De S88-
richtlijn zegt daarover namelijk hele-
maal niets! De genoemde modellen
kunnen net zo goed van toepassing
zijn op een volledig handmatige pro-
ductie. Ook een combinatie van hand-
matige werkzaamheden en geautoma-
tiseerde processen is op deze manier
te beschrijven. De S88-modellen zijn
te vergelijken met Standard Operating
Procedures (SOP’s) zoals gebruikelijk
in de farmaceutische industrie.

Tijdrovend
Een belangrijk en tijdrovend onder-
deel van S88 is het vastleggen van
alle denkbare uitzonderingen en
combinaties van deze uitzonderin-
gen. Voor elk van deze situaties moet
de actie worden vastgelegd, bijvoor-
beeld: wat gebeurt als klep X open-

Productieverhoging
In een bedrijf is de S88-methodiek toegepast om de automatisering te ver-

beteren. Bij de modellering bleek, dat de koeling, die altijd werd gezien als

eenheid, in werkelijkheid bestaat uit vier koelers. Dit biedt de mogelijkheid

om ze alle vier apart te gebruiken. Ook twee wegers werden gezien als één

weegstation.

Doordat er in de nieuwe situatie meerdere units zijn gedefinieerd, kan de

unit eerder door een volgende batch worden gebruikt. De voordelen zijn

verkorting van omsteltijd en leegdraaitijd, hetgeen resulteert in een hogere

productiviteit en meer flexibiliteit door het autonoom gebruik van de

beschikbare apparatuur. In dit praktijkvoorbeeld is de productiecapaciteit in

de process cell met 20% verhoogd. Daarnaast bood de nieuwe structuur de

mogelijkheid om procedures in de automatisering op te nemen, die voor-

heen handmatig werden uitgevoerd. Behalve capaciteitsverhoging en meer

flexibiliteit is ook een betere waarborging van de kwaliteit en optimalisatie

tot stand gekomen.
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De oude situatie en de nieuwe situatie. Het verschil is dat de koelers en de

eindwegers in de nieuwe situatie als afzonderlijke apparaten worden

gezien en ook afzonderlijk kunnen worden benut.

S88
Fysiek model

Process cell: de apparatuur die nodig is

voor de productie van één of meer

batches.

Unit: Een verzameling van ‘control

modules’, ‘equipment modules’ en

overige procesapparatuur om een

belangrijke processtap uit te voeren.

Equipment module: Een functionele

groep van onderdelen die een eindig

aantal processtappen kan uitvoeren.

Control module: Het laagste niveau

van groepen onderdelen om een basis

besturingstaak uit te voeren.

Procedure model

Procedure: Strategie om een proces uit

te voeren

Unit procedure: Strategie om een aan-

eengesloten proces binnen een unit uit

te voeren. 

Operation: een procedureel element

dat een onafhankelijke procesactiviteit

beschrijft.

Phase: Een procedureel element van

het laagste niveau.

Fig. 2   Bij de procedurele

opdeling wordt het

proces steeds opnieuw in

stukken verdeeld, tot

enkelvoudige

handelingen overblijven.

In dit voorbeeld is steeds

maar één van de

processtappen verder

uitgewerkt (bereiden

pasta, toevoegen

ingrediënten).

Www
Meer informatie is te vinden

op: www.S88.nl,

www.wbf.org, 

www.batchcentre.tudelft.nl,

www.isa.org, 

www.specsoft-pfs.com. 


