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De MDI-fabriek van Huntsman 

in de Botlek Rotterdam kreeg 

een volledig nieuw besturings-

systeem tijdens de stop in april. 

De fabriek heeft nu een andere 

besturingsstrategie, waarbij 

de operator centraal staat. Het 

complexe, multidisciplinaire 

project is in slechts veertien 

maanden afgerond. Met dank 

aan de flexibele opstelling van 

de contractors.

Francis Voermans

Huntsman opereert in de Botlek twee 
fabrieken voor methyleendifenyldi-iso-
cyanaat (MDI). MDI-2 had in april een 
bijzondere stop. Naast het gebruikelijke 
onderhoud en een aantal aanpassingen in 
de fabriek, is een volledig nieuw bestu-
ringssysteem geïmplementeerd. ‘Het 
was een enorme investering waarbij het 
systeem is vernieuwd in een zeer korte 
periode, namelijk tijdens een reguliere 
onderhoudsstop. Dus met het risico op 
productieverlies wanneer de migratie niet 
geheel volgens planning zou gaan’, aldus 
Nanneke de Wolff, Process Excellence 
Manager Huntsman.

Keuzes
De implementatie van het nieuwe 
besturingssysteem is uitgevoerd door 
Tebodin (onderdeel van Bilfinger), in 
nauwe samenwerking met Emerson. Zij 
installeerden een DeltaV DCS-platform 
ter vervanging van een Provox-systeem 
dat bijna twintig jaar oud en aan het ein-
de van zijn levensduur was. Huntsman 
wilde echter geen één-op-één vervanging 
van het bestaande systeem. Het bedrijf 
heeft de migratie aangegrepen om een 
moderne, state-of-the-art-procesbestu-
ring te installeren, die bijdraagt aan een 
betere performance van de fabriek. 
Een van de veranderingen is een nieuwe 
besturingsstrategie waarin de operator 
een grotere rol speelt. De Wolff: ‘Een 
van onze eisen was dat het systeem moest 
sturen op kennis van operators, en inge-
richt moest zijn om de operator dienst-
baar te zijn en hen te helpen. Het moest 
niet alleen ingericht zijn om het proces 
te controleren en te besturen.’ 
‘In de nieuwe situatie heeft de operator 
meer invloed op de fabriek’, vertelt Taco 
Boerstra, directeur chemie bij Tebodin. 
‘De volgorde van bepaalde processen, 
bijvoorbeeld tijdens de opstart, zijn 

minder rigide.’ Jacqueline de Waal van 
Emerson vult aan: ‘Het vorige systeem 
had een besturing die met veel regels 
was dichtgetimmerd. Nu kan de opera-
tor zelf keuzes maken en heeft hij meer 
verantwoordelijkheden. Hij zit er niet 
alleen voor als het mis gaat, maar kan de 
fabriek ook sturen op KPI’s.’ Veel aan-
dacht in het project is dan ook uitgegaan 
naar de training van de operators voor 
het gebruik van het nieuwe systeem. 
Daarvoor is een trainingssysteem met 
een volledige fabriekssimulatie gemaakt. 
Naast de nieuwe besturingsstrategie, 
had Huntsman eisen op het gebied van 
veiligheid, kennis, controle en de toe-
komst. Al die eisen zijn vastgelegd in een 
visiedocument en de User Requirement 
Specifications. Op basis hiervan begon 
Tebodin in januari 2014 met de basic 
engineering van het project. ‘De periode 
van de stop lag vast. Dat betekende dat 
we veertien maanden hadden. In die tijd 
moesten partijen worden gecontracteerd, 
de basic en de detailed engineering 
worden uitgevoerd, het simulatiepakket 
worden gemaakt. Normaal duurt zo’n 
traject anderhalf tot tweemaal zo lang’, 
vertelt Boerstra.

Vertical slice test
Tebodin voerde het projectmanagement 
en een deel van de engineering zelf uit. 
Emerson leverde zowel de software als 
de hardware van het DeltaV-besturings-
systeem. OTS heeft het trainingssysteem 
voor de operators gemaakt en geassis-
teerd bij de training. Om de snelle door-
looptijd te realiseren, besloten Tebodin 
en Huntsman om zoveel mogelijk te 
werken met partijen waar ze al een relatie 
mee hebben. Het geïntegreerde pro-
jectteam bestond uit medewerkers van 
Huntsman, Tebodin, Emerson en OTS. 
Boerstra: ‘We moesten snel kunnen scha-

Operator centraal bij 
modernisering fabriek
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kelen en op elkaar kunnen rekenen. De 
mensen op de sleutelposities in het team 
zijn zorgvuldig gekozen.’
Er werkten bij elkaar zo’n vijftig à zes-
tig mensen continu aan het project op 
verschillende locaties, waarvan zo’n 
twaalf van Huntsman en circa twintig 
van Tebodin. Ook Emerson heeft een 
omvangrijk projectteam ingezet, vertelt 
De Waal: ‘Wij zijn zo flexibel mogelijk 
geweest met ons team. Op basis van het 
eerste concept schatten we in dat we het 
met vijftien tot twintig mensen konden 
doen, maar in bepaalde periodes zijn we 
daar ver overheen gegaan.’ 
De flexibiliteit van de contractors was 
onmisbaar om de snelle doorlooptijd te 
realiseren, vertelt Boerstra: ‘In een pro-
ject als dit zijn er altijd zaken waarvan je 
niet kunt voorzien hoeveel werk het is. 
Dankzij een goede verstandhouding met 
alle partijen hebben we dat goed kunnen 
opvangen. Iedereen heeft zich flexibel 
opgesteld.’ 
Belangrijk was ook het visiedocument 
van Huntsman, vervolgt Boerstra: ‘Daar-
in stond heel duidelijk het doel van het 
project en het besturingssysteem. Beslis-
singen later in het traject moesten in 
lijn zijn met de visie en dat maakte het 
eenvoudiger om keuzes te maken.’ De 
Waal stelt dat de overlegstructuur goed 
gekozen was. ‘Het was een structuur 
met meerdere lagen. Er waren mensen 
betrokken van een hoger niveau die 
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niet de hele dag in het project zaten. Zij 
hebben op een aantal momenten keuzes 
afgedwongen, bijvoorbeeld of iets haal-
baar was of beter kon worden gestopt.’
In een vroeg stadium van het project 
heeft Tebodin een test gedaan om meer 
zekerheid te krijgen of het project goed 
en op tijd afgerond zou kunnen worden. 
Een ‘vertical slice test’, noemt Boerstra 
dat: ‘Van een deelproces hebben we 
alles in detail uitgewerkt, getest, en 
gekeken of het voldeed aan de visie en 
de kwaliteitseisen. Zo konden we vroeg-
tijdig inschatten of het zou werken en 
hoeveel tijd we nodig zouden hebben. 
We hadden toen eventueel nog kunnen 
beslissen om slechts een deel te migreren 
of, in ‘the worst case’, de hele migratie 
twee jaar op te schuiven. Dat was een 
belangrijk ijkpunt.’ Ook de simulator is 
gebruikt om het nieuwe systeem te tes-
ten, door de nieuwe stappenprogramma’s 
te doorlopen.

Puntjes op de i
Zoveel mogelijk werkzaamheden zijn 
al voor de stop uitgevoerd. Zo zijn er 
vier nieuwe, Pre-fab I/O-behuizingen 
geplaatst bij de vier fabrieksdelen. Hier-
door was er minder constructiewerk en 
hoefde er geen werk te worden uitge-
voerd in de E&I (Electrical and Instru-
mentation)-ruimte naast de controleka-
mer, waar de oude DCS-controllers, I/O 
en rangeerkasten stonden. Ook de 210 

nieuwe processoren voor communicatie 
van de fabriek naar de behuizingen en 
het glasvezelnetwerk voor de commu-
nicatie van de behuizing naar het DCS, 
waren al voor de stop gereed. Tijdens de 
stop zijn de oude processoren losgemaakt 
van de bestaande junction boxes in de 
fabriek en zijn de nieuwe aangesloten en 
de signalen getest. 
Eveneens voor de stop zijn de operators 
getraind om te werken met het nieuwe 
systeem. Met het operator-trainingssys-
teem hebben de operators verschillende 
scenario’s getraind met de nieuwe bestu-
ringsinterface, bijvoorbeeld de opstart. 
Elke operator heeft twintig uur training 
gehad. Boerstra: ‘De controlekamer-
weergave is helemaal aangepast volgens 
het HCD-principe (Human Centered 
Design). Een operator kan nu op twee 
niveaus beelden zien. Daarmee ziet hij 
meteen hoe de fabriek er voor staat. In 
het oude systeem zat maar één niveau 
met veel details. Voor de operator is dat 
net of je met Windows overgaat naar een 
nieuwe versie. Het kost best even tijd 
om aan de weergave en functionaliteit te 
wennen.’ De nieuwe manier van weerga-
ve is beter afgestemd op de operator van 
de toekomst, zegt De Waal: ‘Er is goed 
nagedacht over hoe de fabriek de komen-
de twintig jaar zal worden bestuurd. Hoe 
kijkt een operator naar de schermen, hoe 
bestuurt hij de fabriek, hoe worden alar-
men gemanaged. De nieuwe generatie is 
veel visueler ingesteld.’
De korte doorlooptijd heeft zeker extra 
druk gelegd op het werk, stelt Boerstra: 
‘Een omvangrijk migratieproject heeft 
een groot afbreukrisico, dat wordt vaak 
onderschat. Fysiek verandert er weinig 
aan de fabriek, maar de binnenkant 
wordt wel anders. Er was grote tijdsdruk 
en we hebben continu gekeken of nie-
mand werd overbelast.’ 
Het is het team gelukt om de deadline te 
halen. Nanneke de Wolff: ‘Het systeem 
is op tijd opgeleverd zodat de fabrieken 
konden opstarten na de onderhoudsstop. 
De eerste maanden is nog veel energie 
gestoken in het optimaliseren van het 
systeem. Nu, een half jaar verder, kun-
nen we zeggen dat de migratie is gelukt 
en we alleen nog de puntjes op de i moe-
ten zetten.’  ■
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