Opstart automatiseringsproject in India

Tot het werkt
zoals het moet,
ook tijdens corona

‘Technologische processen in een bedrijf feilloos laten draaien.’ In essentie klinkt de taak van een
procesautomatiseringsspecialist eenvoudig. Er komt echter heel wat vakkennis kijken bij het doorvoeren
van ogenschijnlijk kleine aanpassingen teneinde producten efficiënter, kwalitatiever en duurzamer door
complexe installaties te kunnen stuwen. Uittekenen, ontwerpen, programmeren, testen, afregelen … De
BU Automation van ATS groeit al sinds de jaren 80 mee met het automatiseringsniveau van zijn klanten.
Hoe ze het verschil maken? Met een bijzonder gedreven team. Zelfs in moeilijke corona-omstandigheden
kregen ze van chocoladeproducent Barry Callebaut een uitstekend rapport.

15 uur. Het interview met een deel van het Automation
Team bij ATS kan beginnen. Met een 55-tal zijn ze in
totaal, betrokken in projecten over de hele wereld. Er
schuiven er nu een tiental aan. Ze werken allemaal mee
aan procesautomatisering voor Barry Callebaut. Van de
intake van de grondstoffen tot de vloeibare chocolade of de
chocoladepoeders die naar klanten vertrekken. Van nul tot
de eerste perfecte batch. Frederik belt in vanuit Melbourne,
de klok heeft er nochtans net middernacht geslagen. Na een
zware dag om de opstart van de nieuwe fabriek er geregeld

te krijgen, roept zijn bed. Toch sluit hij nog even aan om
zijn ervaringen rond werken in het buitenland tijdens corona
te delen. Zijn gedrevenheid is geen uitzondering binnen
dit team. “De ambitie om een installatie af te leveren
die helemaal op punt staat is onze gemene deler. We
vertrekken allemaal vanuit dezelfde passie voor technologie.
Dan wil je gewoon dat het werkt zoals het hoort. Voor
jezelf en voor de klant waar je intussen al jaren nauw mee
samenwerkt”, vat hij het zelf samen.

Reisbeperkingen en quarantaines

BU Manager Marc Buyle kan dan ook niet anders dan trots zijn op de prestaties die zijn team het afgelopen jaar
neerzette. De uitdagingen waren nochtans niet min. Door de coronamaatregelen in landen over de hele wereld werd
iedereen geconfronteerd met reisbeperkingen, quarantainemaatregelen, regelrechte lockdowns (vaak nog strenger
dan hier), vertragingen in projecten … “Een keer zijn we in het holst van de nacht moeten vertrekken, omdat de
grenzen de volgende dag onherroepelijk sloten. Dan kom je toe op de anders zo drukke luchthaven van Singapore
in een quasi verlaten vertrekhal. Nog drie vluchten op het bord. Ook de onze. Duimen maar dat het zo blijft”,
herinnert Wim zich. “De omstandigheden in 2020 hebben veel van hen gevraagd, maar ze hebben de klant
en het project altijd op de eerste plaats gesteld”, vertelt Marc over zijn team. “Als ATS streven we ook met
onze medewerkers naar een langetermijnrelatie. Het draait om vertrouwen krijgen en geven, kansen om zich verder
te ontwikkelen, technische uitdagingen … Dan pas kan je samen werken aan de vooruitgang van klanten.”
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Procesautomatisering vereist immers inzicht, kennis en ervaring in een brede waaier van disciplines. “We hebben
altijd het ritme van de industrie gevolgd. Van zodra de eerste PLC’s opdoken in de jaren 80, zijn we ons hierin
beginnen specialiseren omdat de klant daar nood aan had. Vandaag is digitalisering overal. Het is een stap naar
meer integratie, naar efficiënter produceren, naar predictief onderhoud … Van specialisten in pure logica zijn we
geëvolueerd naar aanbieders van datagedreven oplossingen. Procesautomatisering is zeer complex geworden.
Je kan niet meer elk aspect tot in de puntjes beheersen. We stellen daarom voor elk project een team met
de juiste skills samen, specialisten in engineering, projectmanagement, software, security ..., tot een puzzel
die past.” Het team dat zich bezighoudt met de projecten van Barry Callebaut is inmiddels een geoliede machine
geworden. “Dat heeft alles te maken met die jarenlange ervaring. We begrijpen intussen zelf goed wat onze klant
nodig heeft om chocolade van het hoogste niveau te maken. Als je twee à drie lijnen per jaar opstart, dan heb je de
processen van je klant al goed in de vingers. Een cruciale factor”, vertelt Stijn.

magazine 2021 - 2022

Geoliede machine
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Marc Buyle (BU Manager bij Business Unit Automation ATS Groep)
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Flexibiliteit troef

n Indonesië

aa
Bromovulk

Maar veel staat of valt ook met de samenwerking met de klant ter plaatse.
Thomas: “Eenmaal we op de werf zijn, verschuift de focus van engineering
naar de eigenlijke productie en productieprocessen. Je moet er bij een
opstart niet alleen voor zorgen dat er op het einde van de rit chocolade
uitrolt, maar ook dat de operatoren dat na jouw vertrek even goed kunnen.
Uit de nauwste samenwerkingen komen de beste resultaten. Ook op
persoonlijk vlak. Ik herinner me een zonsopgang op een vulkaan in Indonesië.
We waren bijna twintig uur onderweg, maar wel een onvergetelijke
ervaring.” Niks van dat alles tijdens corona natuurlijk. De meeste zagen
bij het werken aan buitenlandse projecten enkel de binnenkant van de
fabriek en van hun hotelkamer. En de eerste dagen vaak zelfs alleen maar
die hotelkamer. Carl: “Het voorbije jaar hadden we geen bewegingsvrijheid.
Telkens je vertrekt, moet je de regels opzoeken in het land van bestemming
en ook voortdurend bijhouden. Alles kon om de haverklap weer veranderen.
Dat vraagt om een enorm flexibele mindset. In India was het uiteindelijk
zo erg dat niemand nog het land binnen mocht. Dan moet je kunnen
omschakelen en de opstart remote doen. Dat gaat, maar het proces
van vallen en opstaan om tot de perfecte regeling te komen duurt dan
wel iets langer.”

De reeds gerealiseerde projecten
over verschillende landen
in kaart gebracht.
Australie
België
Brazilië
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Indië

Indonesië
Italië
Japan
Polen
Servië
Singapore
Turkije

Enthousiasme intact,
in binnen- en buitenland

Ondanks al deze moeilijkheden is het enthousiasme over projecten in
het buitenland binnen het team intact gebleven. Jens vertrekt binnenkort
naar Engeland. “Ik ben al wel in het buitenland geweest voor I/O-testen,
maar nu is het de eerste keer dat ik de verantwoordelijkheid draag om
een lijn volledig op te starten. Zeer spannend. Ik kijk er enorm naar uit.”
Australië, Japan, Duitsland, Servië, Polen, Italië, Engeland … de lijst met de
plaatsen waar het Automation Team de voorbije jaren allemaal neerstreek is
bijzonder indrukwekkend te noemen. Je zou haast vergeten dat de grootste
chocoladefabriek ter wereld hier in Wieze staat. Ook daar is ATS aan de
slag. Charlotte houdt zich er bezig met de uitrol van een MES-platform.
“We zorgen er voor een naadloze verbinding van het MES-platform
met de productielijnen die wij geautomatiseerd hebben. Een stevig
project, want het zijn er intussen wel wat.” Ook Simon houdt het voorlopig
binnen de grenzen. “Ik ben in het Automation Team gerold vanuit mijn
ervaring in motion. Ik zorg voor de aansturing van een speciale spuitkop via
stappenmotoren.”
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Projectteam BU Automation, actief in internationale projecten
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Die synergie met de andere Business Units van ATS omschrijft Marc
als een enorme troef: “Automatisering draait vandaag voor een groot
stuk om communicatie om de juiste data uit installaties en systemen te
halen en elders toe te passen om geïnformeerde beslissingen te nemen.
We kunnen de klant wat dat betreft een totaalpakket aanbieden, van
elektromechanische constructies, bordenbouw en engineering tot en
met gebouwenautomatisering, dat alles perfect op elkaar afgestemd.
Door alles in eigen huis te kunnen, houd je ook die kennis en ervaring in
de rangen die net in een jaar als dit vaak het verschil maakt. Als Barry
Callebaut je dan op het einde van 2020 een schouderklopje geeft voor het
geleverde werk, dan mag je daar dubbel en dik trots op zijn”, besluit Marc.
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Automatiseren is communiceren

22

23

