VERPAKKINGSAFDELING WORDT
QUASI AUTONOOM BEDRIJF

SOFTWARE

REALTIMECOMMUNICATIE TUSSEN
OPERATOR, MACHINE EN PLANNING
Boost Nutrition koos voor BrightEye, een Belgische
ontwikkelaar van het softwarepakket MEScontrol.net,
en ging in zee met Egemin Automation, preferred
integrator van MEScontrol.net. Drie partijen met als
uitdaging een maximale verpakkingsproductiviteit en
een minimale stilstand van de verpakkingslijnen
garanderen. Waar er voorheen verschillende knelpunten waren, is er nu een realtimecommunicatie
tussen operator, machine en administratie. Het pakket
werd geïmplementeerd in december 2014 en alle
partijen zijn heel positief over de samenwerking.

Na het vullen van de verschillende
verpakkingen worden de individuele
dozen per transportband naar
de palletiseermachine gestuurd

Door Ann Dejonghe
RIJST ALS NATUURPRODUCT
Rijst is een graansoort en afkomstig
van verschillende landen zoals
Spanje, Italië, Portugal, de VS,
Marokko en Thailand, en wordt
via zeeschepen met vrachtwagens
in België aangevoerd.
Hubert Peeters, maintenance,
project & safety manager: “Rijst is
een natuurproduct. Geen enkel lot
heeft precies dezelfde
voedingsaspecten, wat uiteraard de
nodige expertise qua slijpen en
verwerken vraagt.
Er zijn verschillende kwaliteiten en
bepaalde rijstsoorten zijn gevoeliger
voor breukgehalte, verkleuring,
vreemde bestanddelen enz.
Rijstbreuk (aantal gebroken korrels
per 100 g) is een kwaliteitsissue in
onze sector. We zien klanten die
strengere eisen stellen aan het toe-

gelaten breukgehalte dan andere.
Rijstkorrels kunnen ook andere
beschadigingen bevatten, zoals
zwarte puntjes of onzuiverheden.
De kwaliteit van rijst kan heel
oogstgebonden zijn, en is ook aan
sterke seizoensschommelingen
onderhevig.
De herkomst van de rijst speelt
eveneens een belangrijke rol om
een kwaliteitsniveau te garanderen.
Een plantage kan tien jaar lang een
goede oogst opbrengen met
kwalitatief prachtige rijst, het andere
jaar kan het minder zijn.
Met een ultrafijne nauwkeurigheid
scannen sorteertoestellen elke korrel
na via hightechcamera’s.
Elke onzuiverheid in een rijstkorrel
wordt door middel van perslucht
verwijderd.
In ons bedrijf wordt er een tweede,
zeer strenge selectie gemaakt op
een andere eigenschap die zeer
kwaliteitsbepalend is: kleur.”
De uitval wordt uiteraard zo veel
mogelijk beperkt.

Afwijkende rijst wordt opnieuw
bewerkt of krijgt een andere
bestemming in de veehandel.

LOKALE STERKE MERKNAAM
Een van de hoofdaspecten van
Ebro’s strategie is om bestaande
rijstpellerijen over te nemen, maar
met behoud van de merknaam van
het bedrijf.
Het merk Bosto is bijvoorbeeld niet
aanwezig in andere landen, de
vestigingen blijven daar actief onder
hun lokaal gekende merknaam.
In België is Bosto een zeer gekende
naam die zich onderscheidt met rijst
van uitstekende kwaliteit.
De jaarproductie van Boost Nutrition
bedraagt 75.000 ton, waarvan
ongeveer 75% wordt geëxporteerd.
In de productiehal zijn er zes
verpakkingslijnen voor kleine
verpakkingen, bijvoorbeeld voor
warenhuizen (500 g tot 10 kg).
Bijkomend zijn er twee
productielijnen operationeel voor

HISTORIEK BOOST NUTRITION
Producent Boost Nutrition vond zijn oorsprong in 1920 en was
oorspronkelijk een familiebedrijf. Vandaag maakt het deel uit
van de Spaanse groep Ebro Foods, die een commerciële en
industriële vertegenwoordiging heeft in meer dan 25
landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika. Hun
missie is om, door middel van onderzoek, productie en de
verdeling van ‘high value food’, tegemoet te komen aan de
voedingsbehoeften van de bevolking en op die manier de
gezondheid en het welzijn te verbeteren. Bij Boost Nutrition
in Merksem zijn er een honderdtal werknemers in dienst
(zestig arbeiders, veertig bedienden) en concentreert men
zich enkel op de productie en de verwerking van rijst. Die
wordt hoofdzakelijk verpakt in kleine volumes, big bags en
bulkproducten. Het bedrijf beschikt over twee authentieke
molens waarmee er rijst wordt bewerkt en geslepen: een
molen voor witte rijst (basmati, thairijst etc.) en een molen
voor parboiled (voorgekookte) rijst.
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groothandelsverpakkingen (10 tot
25 kg), big bags en bulkwagens.

MANUEEL NOTEREN VAN
STILSTANDSOORZAKEN
Gedurende de voorbije jaren
noteerden operators aan de
verschillende verpakkingslijnen
alle stilstanden van de machines
manueel met behulp van pen en
papier. Het spreekt voor zich dat
deze methode geen garantie gaf
op een foutloze weergave van de
gegevens.
Peeters: “Operatoren ontwikkelen
door de jaren heen een eigen
schrijfmethode of een bepaalde
manier van noteren die niet altijd
duidelijk is voor hun collega’s.
Dit is eigen aan de mens.
In een productieomgeving moet er
echter consistentie van dataweergave zijn, dus zijn wij op zoek
gegaan naar een uniform systeem
waarmee iedereen kan werken.
Manueel werk geeft kans op fouten.
Het gebeurde ook wel eens dat de
ingevulde bladzijden zoek waren.
Allemaal menselijke fouten die we
zo veel mogelijk wilden vermijden.
De nieuwe software moest voor
iedereen duidelijk beheersbaar zijn,
een minimum aan manuele input
vragen én een degelijke gestandaardiseerde opleiding bieden
waarmee iedereen aan de slag
kan.”

EENVOUDIGE
REKENBESTANDEN
Die informatie van de werkvloer
werd nadien door de productieverantwoordelijke overgenomen in
rekenbestanden. Door de eerder
opgesomde oorzaken was het voor
hen soms moeilijk om door de
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Het oponthoud of de stilstand van de verpakkingslijn wordt zorgvuldig geregistreerd
door de software van BrightEye en bijgehouden in een data-archief

bomen het bos te zien. Hoeveel
minuten bedroeg het oponthoud?
Waarom stond de machine stil?
Hoeveel dozen rijst zijn er verloren
gegaan? Wat is het percentage
aan uitval? Machines moeten
maximaal operationeel zijn en
oponthoud, om welke reden dan
ook, moet zo veel mogelijk worden
vermeden. Op basis van die
verzamelde gegevens worden de
verpakkingslijnen bijgestuurd, alleen
ontbrak er in het bedrijf een degelijke tracering en rapportering van
de stilstanden.

MANUFACTURING
EXECUTION SOFTWARE (MES)
Het is net dit type
software dat de
flow tussen

“A LLE

nam dezelfde gegevens over in
andere bestanden. Er was geen
integratie of communicatie van
systemen.
Alle data zijn nu in één platform
aanwezig en verbanden tussen
gegevens worden nu automatisch
gelegd.”

GEWENNING PERSONEEL
Als de verpakkingslijn stilvalt, krijgt
de operator een lijst van mogelijke
oorzaken die de storing zouden
kunnen veroorzaakt hebben, en
hoeft hij slechts aan te vinken wat
de oorzaak van het oponthoud was.
Optioneel kan er een opmerking bij
vermeld worden.
Het oponthoud is geregistreerd in
een log en werkt als een dataarchief voor historische gegevens.

DATA ZIJN NU IN EEN PLATFORM

AANWEZIG EN VERBANDEN TUSSEN GEGEVENS
WORDEN NU AUTOMATISCH GELEGD ”

Hubert Peeters, maintenance,
project & safety manager

verpakkingslijnen enerzijds en de
administratie anderzijds gaat sturen
en voor automatische gegevensuitwisseling zorgt.
MEScontrol.net stuurt verpakkingsopdrachten automatisch vanuit het
ERP-programma naar de werkvloer.
Luc Van Hoof, teammanager
Application Software Egemin, legt
uit: “Het grote voordeel van deze
software is het gestandaardiseerde
integrale platform. De mensen
blijven immers in één omgeving
werken. Voordien werkte de
administratie met een rekenbestand
én een gegevensbestand. Nu
hebben we alle informatie van de
werkvloer en de planning in één
beheersbare omgeving. Voorheen
was er ook een dubbele invoer van
gegevens. Zo vulde een operator
aan de verpakkingsmachine
gegevens in en de administratie

Alhoewel het pakket zeer gebruiksvriendelijk is, trad toch een zekere
gewenningsperiode op voor de
operators.
Peeters: ”Daar hebben we bewust
rekening mee gehouden. Sommige
mensen zijn hier al jaren in dienst en
het is normaal dat zij tijd nodig
hadden om zich aan te passen aan
de veranderde methoden.”

UITBREIDING VAN
SOFTWAREMOGELIJKHEID
Een van de hoofdredenen waarom
Boost Nutrition voor de BrightEye
software gekozen heeft, is dat het
pakket, naargelang van de vraag
en de behoeften van de eindklant,
moduleerbaar is. De productie kan
van a tot z worden aangestuurd.
Van Hoof: “Vandaag wordt slechts
20% van de mogelijkheden van het

programma benut. Een volgend
project zou de uitbreiding naar het
warehouse kunnen omvatten. Nu
komen alle afgewerkte goederen in
een magazijn te staan, waar een
gewone databaseapplicatie wordt
gebruikt.
De module Warehouse Management System (WMS) verzekert o.a.
een volledige registratie van alle
goederen en een optimaal gebruik
van de stockageruimte van het
bedrijf.”

NAZORGFASE

ieder moment het bedrijfsproces te
analyseren en te verbeteren. Ook de
rapportering zullen we nog meer op
punt stellen.”

SAMENWERKING TUSSEN
BOOST EN EGEMIN
De huidige samenwerking is het
gevolg van een jarenlange
zakenrelatie tussen beide partijen.
Egemin Automation had voorheen al
elektrische installaties geplaatst bij
de rijstproducent.
Peeters licht toe: “Bovendien heeft
de firma een uitstekende reputatie
opgebouwd in de bedrijfswereld in
Europa, Noord-Amerika, Azië etc.
Op dit elan wilden we zeker
voortbouwen.
De gesprekken startten in maart
2014, toen we de functionaliteit, de
communicatie met PLC (displays aan
verpakkingslijnen) en ERP op papier
zetten. Er was een tweewekelijks
overleg en onze vragen werden
steeds heel vlug beantwoord.
De eigenlijke werken zijn gestart in
september, en we waren operationeel in december 2014. De
implementatie liep door de complexiteit van de tracking vertraging
op, maar de problemen die zich
tijdens de implementatie voordeden,
werden steeds met de nodige
aandacht aangepakt.” 

Peeters: “Op dit moment zijn we in
de nazorgfase. We evalueren
welke parameters we nog kunnen
instellen voor een optimaal verloop
van de verpakkingslijnen.
Een belangrijk actiepunt is om
bijvoorbeeld de programmakeuze
van de palletiseermachines door
MEScontrol.net te laten uitvoeren.
Voor onze acht productielijnen
willen we nagaan wat het ideale
economische stapelpatroon van een
pallet is, wat dan weer afhankelijk is
van het product en de grootte van
de dozen op dat pallet.
Via het logistieke proces worden de
dozen automatisch naar de palletiseermachine gestuurd. Elke pallet
wordt voorzien van een uniek IDnummer, dit ID-nummer blijft bij de
pallet tot aan de labelmachine.
Die tracking is zeer belangrijk
voor het labelingproces.
Op elk moment moet men weten
van welke lijn de afgewerkte
producten afkomstig zijn, en
vooral wat de inhoud ervan
is om het juiste label te
kleven.
Om eventuele
problemen te
kunnen situeren
en vooral te
voorkomen,
hebben we
een logmodule
toegevoegd.
Dat stelde ons
Optische kleursorteermachine
in staat om op
voor het scheiden van verkleurde rijstkorrels

