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Voorwoord
Op dit moment sta ik, Roger Zoontjens op het punt mijn HBO studie elektrotechniek aan Avans
Hogeschool te Breda af te ronden.
Ondanks dat deze opleiding vooral gericht is op techniek, heb ik een bedrijfskundige afstudeeropdracht
verworven. Hiermee ben ik een uitdaging aangegaan, welke naar mijn mening geslaagd is.
Dit rapport beschrijft een opdracht welke binnen een glasfabriek en specifiek OI manufacturing
Maastricht is uitgevoerd. Het doel van de afstudeeropdracht was het starten van een onderzoek met de
vraag hoe we de oversorteerlijn het beste kunnen verbeteren, zodat we op deze lijn een betere
productiviteit kunnen verkrijgen. Omdat bij OI Lean Six Sigma als standaard tool wordt gebruikt bij het
onderzoeken van processen en de auteur al tijdens zijn studie een opleiding had genoten tot Yellow
Belt spreekt het voor zich dat deze tools ook worden gebruikt binnen dit project.
Tijdens het onderzoek van het project heeft de auteur een aantal dingen als problematisch
ondervonden. Hij wilde graag een projectgroep samenstellen. Maar bij het organiseren van
bijeenkomsten bleek het uiteindelijk altijd moeilijk te zijn om alle mensen van de verschillende
afdelingen gelijktijdig aanwezig te hebben.
Dit rapport is geschreven voor verschillende doelgroepen. Lezers welke geïnteresseerd zijn in de
theorieën en de toepassingen van Lean Six Sigma zullen dit in dit rapport vinden. Daarnaast zal dit
rapport fungeren als een advies hoe men de oversorteerlijn kan optimaliseren en waar de bottlenecks
liggen.
Het rapport dat nu voor u ligt zou niet tot stand zijn gekomen wanneer een groot aantal mensen van OI
manufacturing Maastricht hun medewerking niet hadden verleend. Mijn speciale dank binnen deze
groep gaat dan ook naar mijn projectteam en Elmerd Balentina die een hoop Quick win acties op de
werkvloer voor mij heeft uitgevoerd. Tevens wil ik in het bijzonder Ing. P.Thomas als ondersteunend lid
van mijn projectteam, maar tevens voor zijn toewijding als bedrijfsbegeleider van mij bij deze
afstudeeropdracht bedanken. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Marcel Maessen voor zijn expertise
met betrekking tot de Lean Six Sigma. En tot laatst wil ik mijn dank uitspreken naar Drs. AAM
Nagtzaam voor zijn oprechte betrokkenheid als afstudeerdocent.
Na deze woorden van dank rest mij alleen nog u veel plezier te wensen en hoop ik dat Lean Six Sigma
ook u gaat interesseren.

Mei 2012,
Roger Zoontjens
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Samenvatting
Allereerst begint dit rapport met een introductie van het bedrijf waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Het
bedrijf OI manufacturing Maastricht maakt gebruik van een oversorteerlijn. Deze oversorteerlijn sorteert
geblokkeerde producten, en draagt er zorg voor dat alle geblokkeerde producten geïnspecteerd worden.
Hierna worden de defecte producten vernietigd en de goedgekeurde producten opnieuw ingepakt zodat deze
verkocht kunnen worden aan de klant.
Omdat deze Oversorteerlijn opgebouwd is met oude onderdelen van gedemonteerde installaties heeft men
veel problemen met de productiviteit van deze installatie.
Mijn taak is het dan ook deze installatie te onderzoeken en hiervoor een oplossing aan te dragen. Hierbij gaan
we gebruik maken van Lean Six Sigma.
Lean Six Sigma maakt gebruik van een groot aantal tools. Niet iedere tool is geschikt voor het achterhalen
van een specifiek probleem. Men moest zich eerst afvragen wat wil men meten en welke tools ga je hiervoor
gebruiken. Aan de hand van deze tools konden we al heel vlug een aantal grote verstoringen ontdekken.
*
Enerzijds zijn het verstoringen die zonder veel inspanningen zo te verhelpen zijn (Quick Wins ), maar
anderzijds zijn er verstoringen waarbij een grotere ingreep noodzakelijk is.
Wat vooral opvalt, is dat de toevoer niet goed verloopt, dit is een technisch probleem. Voor de rest wordt veel
tijd verspild door handmatige ingrepen binnen het proces. Een positieve bijkomstigheid bij dit probleem is dat
als dit verbeterd kan worden de veiligheid en de ergonomie van de operator duidelijk verbeterd kan worden.
De auteur heeft als eerste een projectgroep samengesteld waarin verschillende disciplines aanwezig waren,
*
Maintenance , Productie en Kwaliteit. Na het meten en analyseren van de historische gegevens konden we
*
*
duidelijk bottlenecks vinden. Aan de hand van deze bottlenecks zijn we met de projectgroep gaan
brainstormen om de mogelijke oorzaken te vinden en vervolgens een oplossing aan te dragen. Aan mij was
het dan ook deze oplossing zo te onderbouwen dat in dit rapport een duidelijk advies naar voren kwam. Door
dit principe toe te passen hebben we een breed draagvlak gecreëerd dat door alle disciplines gedragen wordt.
Onze aanbeveling luidt dan ook, om deze verbeteringen zo snel mogelijk te implementeren. Hierdoor kan er
van dit project een succes worden gemaakt. Tevens kan men uit de resultaten concluderen dat er met zeer
weinig inspanning, aanpassingen kunnen worden gemaakt die veel effect hebben op de verbetering van de
installatie.

*

Quick wins: Oplossingen die snel kunnen worden geïmplementeerd.

*

Maintenance : Onderhoudsafdeling

*

Bottlenecks: Knelpunten binnen het proces
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1 Inleiding.
Het project betreft een Oversorteerlijn die geplaatst is bij OI manufacturing in Maastricht. Deze
oversorteerlijn is in het leven geroepen worden om geblokkeerde pallets met producten alsnog te
onderwerpen aan een controle. Hierdoor kunnen defecte producten van goede producten die in de
geblokkeerde pallets zitten gescheiden worden. De defecte producten worden gerecycled en de goede
producten worden weer opnieuw ingepakt en aan de klant geleverd. Hierdoor worden de kosten per
product gereduceerd. Normaal liggen de productiekosten per 100 ton tussen de 200 en 300 euro. Het
oversorteren kost echter per pallet maar 15 euro exclusief emballage kosten. De kosten om de
productielijn om te bouwen zodat extra pallets geproduceerd kunnen worden is dus vele male hoger
dan het oversorteren. Tevens wil men de klant tevreden houden door op tijd te leveren. OI maakt echter
geen gebruik van grote voorraden zodoende kan OI ook niet een aantal pallets uit het magazijn halen
om aan de klant te leveren. OI wil produceren en leveren Just in Time.
De Oversorteerlijn is opgebouwd uit oud materiaal dat afkomstig is van al afgebroken of verouderde
installaties die binnen het bedrijf hebben gestaan.
In het verleden heeft men een opdracht verstrekt aan een externe firma om deze installatie te
automatiseren. Echter dit bleek niet zo een goede keuze te zijn, omdat deze geen ervaring hadden in
de glasindustrie en met onze manier van produceren en inspecteren.
Het doel van dit rapport is dan ook het adviseren van mogelijke oplossingen om de oversorteerlijn in
efficiëntie te verhogen door middel van Lean Six Sigma.
Uit de beschrijving kan men concluderen dat de oversorteerlijn een “verlieslijn” is. Men zal zich daarom
dan ook moeten afvragen of men er wel goed aan doet een Lean Six Sigma project te starten bij de
oversorteerlijn. Logischer wijze zou men een Lean Six Sigma project moeten starten bij het
productieproces zodat er geen geblokkeerde pallets produceert worden.
Ondanks dit feit hoopt de auteur aan het einde van dit project dat het advies van de projectgroep wordt
opgevolgd en dat de geadviseerde verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd. We zullen dan ook
later in het project zien dat de projectgroep met weinig inspanning toch veel kan bereiken. Dit wordt dan
aan het einde van de verslaglegging nader toegelicht door gebruik te maken van een kosten baten
analyse.
De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft de bedrijfskarakteristiek van OI
Manufacturing Maastricht. Vervolgens zullen we in Hoofdstuk 3 verder ingaan op de basisprincipes van
Lean Six Sigma, waarbij we vervolgens het project verder toelichten. In hoofdstuk 4 leggen we het plan
van aanpak uit waarin wordt uitgelegd welke Lean Six Sigma tools we hebben gebruikt en hoe we aan
onze procesdata komen. Nadat de projectgroep alle data heeft verzameld gaan we vervolgens in
*
Hoofdstuk 5 onze data analyseren. In Hoofdstuk 6 beschrijft de auteur een aantal “Quick Win ”
verbeteringen die parallel aan het onderzoek hebben gelopen. In Hoofdstuk 7 word vervolgens
besproken hoe men de gewenste oplossingen voorziet van prioriteiten door een “Benefit en Effort
analyse” en een “Failure Mode and effect Analyse” uit te voeren, vervolgens zal in hoofdstuk 8 de
lopende projecten en de control fase besproken worden waarna vervolgens een advies kan worden
uitgebracht in conclusies en aanbevelingen.
Voor lezers die niet bekend zijn met het jargon dat wordt gebruikt is een verklarende woordenlijst
opgemaakt.(Pagina 53).

*

Quick wins: Oplossingen die snel kunnen worden geïmplementeerd.
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2 Bedrijfskarakteristiek.
2.1 Van Vereenigde Glasfabrieken tot OI Maastricht.
e

De fabriek op locatie Maastricht is halverwege de 19 eeuw opgericht door Thomas Regout als
kristalfabriek. Voorheen haalde Thomas Regout zijn kristal uit België, maar nadat hij een geschil kreeg
met de Belgische koning besloot hij om zijn eigen kristalfabriek op te zetten in Maastricht.
De productie van kristal op deze locatie liep vanaf de oprichting tot en met eind jaren ’60. Vanaf deze
periode werd de productie van kristal onrendabel als gevolg van de hoge productiekosten. Toen de
fabriek op het punt stond om failliet te gaan toonde de glasfabriek in Leerdam interesse in overname
van de fabriek op locatie Maastricht. Vanaf het moment van overname behoorde de voormalige
kristalfabriek in Maastricht tot de Vereenigde Glasfabrieken.
Met de eeuwwisseling is de naam Vereenigde Glasfabrieken overgegaan naar BSN Glasspack. Deze
naamswijziging was echter van korte duur want in 2004 volgde een overname van BSN Glasspack door
het Amerikaanse Owens-Illinois. Dit resulteerde in de staat van het bedrijf op dit moment; O-I
Maastricht. Zie Bijlage 1 organigram OI Maastricht.
Vestiging:

Maastricht

Personeel:
Productielijnen:
Productiecapaciteit:

Circa 300 man
9
Circa 800 ton glas per
dag

Tabel.1 Cijfers O-I Maastricht (Bron P&O OI Maastricht).

Afb.1 Luchtfoto O-I Maastricht.

2.2 Owens-Illinois.
De overkoepelende organisatie Owens-Illinois (O-I), vindt haar oudste tak in een glasfabriek die in 1779
werd opgericht in Glassboro, New Jersey, door 7 gebroeders Stanger. Dit bedrijf werd in 1830
opgekocht door de gebroeders Whitney en vervolgens groeide Whitney Glass Works uit tot een van de
grootste producenten van glazen verpakkingen.
e

Rond de overgang naar de 20 eeuw vond Michael J. Owens de eerste automatische flessenmachine
uit. Deze machine, die leidde tot het oprichten van de Owens Bottle Company, was een revolutie
binnen de glasindustrie. Whitney Glass werd onderdeel van OI in 1918.
In de loop der jaren heeft O-I nog diverse andere vestigingen bemachtigd, waaronder Illinois Glass
company, dat leidde tot de naamswijziging naar Owens-Illinois Glass Company in 1929. Pas in 1965 is
de naam veranderd naar O-I, om een breder scala aan diensten aan te geven.
De laatste jaren is O-I voornamelijk bezig geweest met de aanwinst van internationale vestigingen dat
ertoe geleid heeft dat O-I nu de grootste producent van glazen verpakkingsmateriaal ter wereld is. Zie
Bijlage 2 OI wereldwijd.
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Vestiging:

O-I wereldwijd

Personeel:
Vestigingen:
Netto omzet:
Landen:
Octrooien:
Recycled
glas:

Circa 24.000+ werknemers
80 fabrieken in 21 landen
6,6 miljard dollar netto-omzet in 2010
21 landen
Circa 1900 wereldwijd.
5.6 + miljoen ton van gerecycled materiaal gebruikt over
de hele wereld elk jaar
O-I glas containers beschermen de zuiverheid, de
kwaliteit en de smaak van duizenden bekende eet- en
drinkgelegenheden producten, met inbegrip van bier,
wijn, sterke drank en non-alcoholische drankjes.
Wereldwijd hoofdkantoor in de Verenigde Staten
(Perrysburg, Ohio)

Hoofdkantoor:

Wereldwijd hoofdkantoor in de Verenigde Staten
(Perrysburg, Ohio)

Tabel.2 Cijfers O-I wereldwijd (Bron www.O-I.com)

2.3 Klanten.
Omdat glas de smaak van het product niet aantast en zeer hygiënisch is, wordt glas heel veel
toegepast in de voedingsmiddelen industrie, tevens heeft glas een heel groot voordeel, het is 100%
recyclebaar dus zeer milieuvriendelijk.
O-I levert daarom een heel groot scala aan producten voor:
Alcoholvrije Beverage (frisdrankjes, mineraal water en sapjes).
Voedselindustrie (Koffiemelk, babyvoeding, kruidenpotjes, en ingemaakte groenten).
Alcohol houdende dranken ( Bier, whisky, wodka, Rum en wijnen).
Wereldwijd levert O-I verpakkingsglas onder andere aan:
Coca Cola, Budweiser, Heineken, Heinz, Nestle, Heinz, Grolsch en wijnflessen voor meerdere
fabrikanten.

Afb.2 Voorbeeld producten geproduceerd bij OI.
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2.4 Bedrijfsdoelstellingen.
Omdat O-I streeft naar constante verbeteringen zijn dan ook de doelstellingen van 2012:
Het verhogen van het gebruik van recycled glas wereldwijd tot 60%
Verlagen van de CO2 uitstoot met 65%
Geen ongevallen meer op de werkvloer
Verlagen van het energiegebruik per ton verpakt product met 50%

2.5 Productieproces.
Glasproductie van grondstof tot eindproduct geschiedt in diverse stadia. Hier volgt een beschrijving van
de stappen die worden doorlopen. Men onderscheidt de bewerkingen in hot-end (voor de koeloven) en
cold-end (na de koeloven).
O-I Maastricht is in het bezit van 3 glasovens waaraan 9 productielijnen gekoppeld zijn. Door het
smelten van kwartszand, soda, kalksteen en glasscherven produceren we glassmelt, dit gebeurt onder
o
een temperatuur van 1500 C. Deze glassmelt gaat via de oven naar de feeders, dit zijn kanalen waar
de glassmelt getransporteerd wordt naar de productiemachines.
Aan de achterzijde van de feeder zit een gat waar de glassmelt uit kan stromen. Bij deze uitstroom
worden de glasdruppels gedoseerd (gobs) in de hoeveelheid die noodzakelijk is per gefabriceerd
eindproduct.
Deze glasdruppels vallen in de productiemachine waar machinaal de glazen potjes/flesjes gefabriceerd
worden.

Afb. 3 Productiemachine

Afb.4 Inspectiestraten

Afb. 5 Vol automatische inpakmachine

Nadat het glas gevormd is gaan de producten door een afkoeloven waar ze, durende een periode van
circa 20 minuten, gelijkmatig worden afgekoeld. Op deze manier voorkomt men dat er spanningen
optreden in het glas.
Bij het uitlopen van de afkoeloven worden de glazen houders besproeid met een coating die de
stootbestendigheid verhoogt.
Wanneer al deze bewerkingen zijn afgehandeld, doorloopt het product nog een traject waarin
gecontroleerd wordt op vormafwijkingen, insluitsels in het glas, scheuren enz. Dit proces is nagenoeg
volledig geautomatiseerd.
Nadat het product geïnspecteerd is en de slechte producten zijn uitgesorteerd, worden de goed
bevonden producten automatisch ingepakt in een volledig geautomatiseerde inpakmachine ook wel
palletizer genoemd.
Nadat een pallet volledig is ingepakt zal deze worden afgevoerd via transportbanen, Traverse systemen
en liften naar het magazijn. Hier wordt het gereed product opgeslagen. Omdat er tijdens het proces ook
wel eens verstoringen plaatsvinden, kan het voorkomen dat een product niet juist geïnspecteerd kan
worden. Om dit alsnog te doen, maken we gebruik van een oversorteerlijn (OSL). Hiermee kunnen we
de niet vrijgegeven producten alsnog inspecteren en de goed gekeurde producten opnieuw verpakken
en als goed product aan de klant leveren. In dit gebied bevindt zich tevens het onderzoeksgebied van
de afstudeeropdracht. Naast deze lijnen beschikken we ook over een intersleevelijn (ISL). Deze lijn
voorziet goedgekeurde producten van een label.
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2.6 Conclusie.
Zoals men in dit hoofdstuk kan lezen is OI de grootste fabrikant van verpakkingsglas. OI Maastricht
maakt hier deel van uit. Voordat de vestiging Maastricht deel ging uitmaken van OI had deze al veel
ervaring met het produceren van verpakkingsglas. Men kan in dit hoofdstuk dan ook lezen dat het
produceren van verpakkingsglas niet eenvoudig is. Om verpakkingsglas te kunnen produceren maakt
men gebruik van meerdere processen waarbij er gebruik gemaakt wordt van hoogwaardige technieken.
Omdat in dit proces ook wel eens verstoringen kunnen optreden door bijvoorbeeld defecte apparatuur,
heeft OI Maastricht in het verleden een oversorteerlijn gebouwd.
De afstudeeropdracht van de auteur is dan ook deze Oversorteerlijn in kaart te brengen en een advies
uit te brengen hoe wij deze oversorteerlijn efficiënter kunnen maken dit doen we door gebruik te maken
van Lean Six Sigma.
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3 Basis Principe Lean Six Sigma (LSS).
Om duidelijk te kunnen maken welke werkzaamheden we gaan uitvoeren wil de auteur eerst het Lean
Six Sigma principe uitleggen.
Lean Six Sigma is een managementbenadering om continue verbetering na te streven en gebruikt
bewezen technieken en werkwijzen.
Lean Six Sigma kan men opsplitsen in twee delen namelijk Lean en Six sigma (6Ơ):
Wat is nu precies Lean?
Het concept van Lean is ontwikkeld door Toyota en is bekend onder verschillende namen als “Toyota
Production System”, “Just in Time” en “Lean Production”. Origineel was dit concept gefocuseerd op het
*
reduceren van “waste ” verspilling /afval in de productieomgeving.
Lean geeft ons een set van Tools waarmee we verschillende dingen kunnen bereiken zoals:
Identificeren en elimineren van waste (muda) door continu proces verbeteringen (kaizen).
Verbetert: “Flow” en de “soepelheid” van het werk, elimineren van ongelijkheden (mura) door
productie te balanceren door middel van pull systemen.
Elimineren van overbelasting en onredelijkheden (muri) door de werkzaamheden te
standaardiseren.
Hierbij ligt de focus bij het verbeteren van de processnelheid en het verminderen van de kosten.
Deze staan ook wel bekend als de 3M’s (muda, mura en muri).
Wat is Six Sigma (6Ơ)?
*

Six Sigma is een maat om de “process capability ” te bepalen. Six sigma werd geïntroduceerd door
Jack Welch vroegere CEO van General Electric. Six Sigma maakt gebruik van een set bewezen
gereedschappen en tactieken om variatie te verminderen. Door Six Sigma toe te passen wil men tot
een werkwijze komen dat er continu verbeteringen worden uitgevoerd binnen het proces.
Bij Six Sigma worden 5 principes gehanteerd:
 Weten wat de CTQ’s (Critical to Quality) van je klanten en belanghebbenden zijn.
 Processen van je organisatie doorgronden en er voor zorgen dat ze de CTQ’s (Critical
to Quality) van de klanten weerspiegelen.
 Managen naar feit en variatie verminderen.
 Mensen bij het proces betrekken en ze toerusten
 Verbeteringen systematisch aanpakken. (DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve en
Control)).
Door beide technieken te gebruiken (lean en Six Sigma) wordt de proces verbetering versterkt.

Afb.6 Lean Six Sigma
*

Waste: verspilling /afval

*

process capability: Een maat voor het vermogen van een proces om consistente resultaten te produceren - de verhouding
tussen de toelaatbare spreiding en de werkelijke spreiding van de resultaten van een proces.
(bron http://www.sixsigma.nl).
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3.1 Introductie Lean Six Sigma (LSS).
Lean Six Sigma wordt toegepast door personeel dat opgeleid is in LSS technieken. Hierin wordt
onderscheid gemaakt in het niveau van training. Dit wordt weergegeven door middel van kleuren.
Yellow Belt, Green Belt, Black Belt en Master Black Belt.
Afhankelijk van de behaalde Belt wordt het niveau van een project toegewezen, Zie Bijlage 3.
Binnen OI maken we veel gebruik van Kaizen projecten. Kaizen (Japans voor “veranderen naar beter”
of “verbetering”) is een aanpak in productiviteitsverbetering. Kaizen is Japans maar de oorsprong van
deze methode is uitgevonden door de Amerikanen tijdens de tweede wereldoorlog. Kaizen of Kaizen
event is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Iedereen kan deelnemen
aan een Kaizen project. Mensen uit alle lagen: bestuursleden, directeuren, operators en technisch
personeel zelfs klanten en/of leveranciers kunnen aan een project deelnemen. Deze projectdeelnemers
noemen we ook wel Stakeholders. Het herkenbare aan een Kaizen project is dat het grotendeels plaats
*
vindt op de werkvloer (ook wel genoemd GEMBA , verbeteren op de werkvloer). Door op deze wijze
Kaizen projecten te ondernemen heeft iedere laag binnen het bedrijf inbreng waardoor er een breed
draagvlak wordt gecreëerd en er snel acties kunnen worden ondernomen bij het uitvoeren van
verbeteringen.
Een Kaizen project kan men verdelen in verschillende fase’s namelijk met de afkorting DMAIC. DMAIC
staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.
Wat houdt DMAIC nu in:
Define:
Missie, doelstelling, Resources, Timing.
Measure:
Vaststellen van een visuele en frequente methode om te evalueren en
Performance / verbetering zichtbaar maken.
Analyse:

Iedere deelnemer alle verspillingen en inefficiënte stappen
identificeren en laat ze doelstellingen bepalen.

Documenteer de “huidige staat”.

Plan maken voor “toekomstige staat”
-

Improve :

-

Controle:

Stel de toekomstige staat vast en voer de afgesproken actiepunten
uit.
Wijzig de dagelijkse procedures, neem maatregelen ter ondersteuning
van het verbeterde proces. Uiteindelijk Celebrate results!

Afb.7 DMAIC

*

GEMBA: Terug naar de werkvloer,
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3.2 Uitleg Lean Six Sigma Tools.
Six Sigma maakt gebruik van een groot aantal tools. In dit hoofdstuk wil de auteur dan ook een aantal
van deze tools toelichten. Deze tools zal men later in het project terug vinden met de gevonden data
waarbinnen het project plaats vindt. Men maakt in een aantal fases gebruik van verschillende tools.
Als eerste wil men het proces in kaart brengen dit noemt men de Define fase. Dit doen we door gebruik
te maken van een SIPOC diagram ( Supplier, Input, Proces, Output en Customer). Nu hebben we een
grof overzicht hoe het proces er uitziet. We dienen vervolgens te bepalen wat onze doelstelling is (wat
willen we graag bereiken) en onze projectgrenzen bepalen. Om het proces nader te bekijken gaan we
terug naar GEMBA ( de werkvloer). Nu kunnen we het Proces door middel van een processchema tot in
het detail in kaart brengen.
Vervolgens komen we in de volgende fase terecht de Measure fase. Hierbij moeten we ons afvragen
wat willen we meten en hoe gaan we meten. Men kan gebruik maken van verschillende tools zoals,
spaghetti diagrammen, Value stream mapping, Metrische implementaties en definities bepalen van
*
verspilling ook wel TIMWOOD genoemd.
Na deze data te hebben verzameld, gaan we de data analyseren. Hierbij proberen we de afwijkingen in
de data te identificeren waarna we vervolgens onze probleemstellingen kunnen bepalen. Nadat onze
probleem stellingen zijn bepaald gaan we middels een fishbone diagram de oorzaken onderzoeken
(Cause & Effect analyse). Bij dit fishbone diagram splitsen we de oorzaken uit in 6M’s ( Materiaal,
Machine, Methodes, Milieu, Metingen, Mankracht). Bij de hoofdoorzaak moeten we ons 5 maal
afvragen: “waarom?” Hierdoor komt men vanzelf bij de hoofdoorzaak van het probleem terecht.
Na de oorzaken te hebben gevonden gaan we middels een brainstormsessie op zoek naar mogelijke
oplossingen.
Normaal wordt een project vervolgd door de Implement fase en de Control fase. Echter na de analyse
fase zal er via dit report een duidelijk advies kunnen worden gegeven. Later zal besloten worden of dit
advies wordt uitgevoerd. We willen wel graag adviseren een de Control fase uit te voeren. Hoe men dit
zou kunnen doen hebben we dan ook kort beschreven in hoofdstuk 8.2 . Hierdoor kan men de
verbeteringen controleren en bekijken of deze het juiste effect hebben gehad op de installatie.

*

TIMWOOD: Transport, Inventory, Motion, Waiting, Over-production, Over-processing, Defects.
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3.3 Beschouwing Project.
Tijdens ons project zal men zich gaan afvragen waarom de oversorteerlijn zo belangrijk is. Als men
Lean Six Sigma toepast in de gehele fabriek gaat men er van uit dat het proces stabiel verloopt en dat
het proces constant verbeterd wordt en dus de oversorteerlijn helemaal niet nodig zou moeten zijn. Als
men Lean Six Sigma in de normale productieomgeving toepast dan wil men juist voorkomen dat men
moet oversorteren. Men wil dit ten alle tijden voorkomen omdat dit “Rework” oftewel extra werk is en
extra productiekosten met zich meebrengt.
Men zou dus al snel de conclusie trekken dat men het productieproces dient te verbeteren zodat men
niet in de situatie komt dat overgesorteerd moet worden.
Echter omdat we een grote verscheidenheid aan producten leveren is dit niet altijd helemaal uit te
sluiten. Soms komt men na de productie er toch achter dat er iets fout is gegaan. Op dat moment
worden pallets geblokkeerd. Vervolgens zou men deze pallets met producten allemaal met hand
moeten gaan controleren of deze fouten producten nog in het pallet aanwezig zijn. Omdat dit zeer
tijdrovend is en OI Maastricht hiervoor niet genoeg mankracht heeft is uiteindelijk de oversorteerlijn
gebouwd worden. Normaler wijze zou men bij een blokkade alle pallets met producten moeten
vernietigen (glas wordt gerecycled, gebroken en nieuw omgesmolten).
Door echter de producten nu over te sorteren kunnen we alsnog de goede producten verkopen aan de
klant. Waardoor de financiële schade tot een minimum beperkt blijft. Dit komt omdat de kosten per ton
en de kosten voor het extra ombouwen van een productielijn vele malen duurder is dan het
oversorteren en de handling van deze geblokkeerde pallets. Hier komt nog bij dat men de complete
productieplanning op de kop moet zetten om het extra produceren van deze geblokkeerde producten
mogelijk te maken. Om dit te kunnen opvangen moet men een grotere hoeveelheid voorraad aanleggen
wat wederom weer veel kosten met zich meebrengt. We willen als OI “Just in Time” leveren dus zo
weinig mogelijk voorraad.
De oversorteerlijn bestaat uit een aantal deelinstallaties. Om een duidelijk beeld te creëren hebben we
de oversorteerlijn dan ook hier in op gesplitst. Nu kunnen we op zoek gaan waar de meeste
verstoringen plaatsvinden en hoe wij deze zouden kunnen oplossen door gebruik te maken van Lean
Six Sigma.
De Klant oftewel O-I Manufacturing Maastricht geeft wel een aan dat er geen wijzingen mogen worden
uitgevoerd aan de inspectie machines en aan het traverse systeem (pallettransport). Dit zijn dan ook de
systeemgrenzen van dit project.
De reden hiervan is dat de inspectiesystemen niet zomaar veranderd mogen worden. Deze voldoen
aan de juiste specificaties die besproken zijn met hun klanten. Voor het traverse systeem is er al reeds
een Kaizen project lopende.
De rest staat ons vrij om te onderzoeken naar technische en/of organisatorische oplossingen die tot
verbetering leiden van de oversorteerlijn.
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3.4 Conclusie.
Zoals men in dit hoofdstuk kan concluderen gaan we in ons onderzoek gebruik maken van Lean Six
Sigma.
Het zal dan ook duidelijk zijn dat Lean Six Sigma een tool is voor het in kaart brengen van een proces.
Door het Proces in kaart te brengen kan men snel onregelmatigheden ontdekken.
LSS maakt systematisch gebruik van tools en fases binnen het verbeterproces, hierdoor wordt een
logische aanpak gecreëerd voor het verbeteren van een bedrijfsproces. Zoals men kan concluderen is
Lean Six Sigma niet alleen maar toepasbaar in de glasindustrie maar kan men in ieder bedrijfsproces
en/of project hier gebruik van maken.
De oversorteerlijn wil men verbeteren omdat de kosten van het oversorteren minder zijn dan het nieuw
produceren van de geblokkeerde producten. Tevens zou het nieuw produceren van deze producten de
complete productieplanning door elkaar gooien en nog voor een onstabieler proces zorgen, zowel
organisatorisch als technisch.
Tevens kan men uit dit hoofdstuk concluderen dat de oversorteerlijn een “verlieslijn” is. Men zal zich
dus moeten afvragen of het verbeteren van de oversorteerlijn wel een structurele oplossing is.
Het echter probleem licht namelijk bij het productieproces, men zou zich moeten afvragen hoe het kan
dat zoveel pallets met producten blokkeert worden en moeten worden overgesorteerd. Als men dit
probleem aanpakt heeft men een structurele verbetering gecreëerd voor het gehele productieproces en
zal de oversorteerlijn in principe overbodig zijn en/of worden.
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4 Plan van aanpak.
Om het proces te verbeteren dient men eerst de ongewenste gebeurtenissen van het proces te kennen.
Met deze gebeurtenissen kan men een probleemstelling vaststellen. Aan de hand van deze
probleemstellingen moet men de oorzaak gaan analyseren (Fishbone diagram, 6M methode).
Is de hoofdoorzaak bekent van een probleem dan kan men gaan brainstormen hoe we dit het beste
kunnen elimineren.
Om te starten met het project moeten we dus eerst duidelijk weten wat het probleem is. In dit geval gaat
het om een capaciteitsprobleem dat naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt wordt door meerdere
kleinere problemen binnen het proces. Dit kunnen technische maar ook organisatorische problemen
zijn.

4.1 Waarom verbeteren?
Omdat er meermaals door de productie en werknemers van maintenance gevraagd was de
oversorteerlijn te verbeteren. Daarom was dit een geschikt moment de auteur de opdracht te geven de
oversorteerlijn te onderzoeken. Hiermee probeert de projectgroep een beeld te krijgen hoe de
oversorteerlijn het beste en met het meeste effect verbeterd kan worden wat een toename van de
productiviteit ten gevolge zal hebben.

4.2 Projectgroep.
Waarom een projectgroep? Door gebruik te maken van het kaizen principe treden meerdere mensen
van verschillende disciplines toe tot de projectgroep. Zoals eerder besproken kan dat iedereen zijn van
manager tot operator. Door dit te doen versterkt men het gevoel van betrokkenheid bij het project. Door
deze samenwerking zal het project sneller en efficiënter verlopen waardoor er sneller oplossing kunnen
worden geïmplementeerd.
We hebben nagedacht welke problemen we kunnen tegenkomen. Aan de hand hiervan hebben we
gekeken welke disciplines gewenst waren in de projectgroep.
Uiteindelijk hebben we besloten ( de auteur en de afstudeerbegeleider) dat er de volgende disciplines in
de projectgroep gewenst waren.
Health en safety:

1 man health en Safety

Maintenance:

1 man SO (Sortering en Onderhoud) mechanische afdeling

Maintenance:

2 man Emeco (groepsleider en toerelektricien) ( elektrotechnische afdeling)

Productie:

1 technisch assistent (verantwoordelijk voor oversorteerlijn)

Productie:

1 operator (productie)

Uiteindelijk bleek een man, een gecombineerde functie te hebben, toerelektricien en lid van de VGM*
commissie. Dat uiteindelijk resulteerde in een projectgroep van 7 man inclusief de auteur als
projectleider.
Daarnaast hebben we een aantal ondersteunende personen die niet in de projectgroep zitten maar
desgewenst om raad en daad kunnen worden gevraagd, dit zijn:
Health en safety manager OI-Maastricht, Quality manager OI-Maastricht, LSS black-belt en
Afstudeerbegeleider die tevens maintenance manager is.

* VGM: Veiligheid, Gezondheid en Milieu
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4.3 Uitleg gebruikte LSS tools , en hoe vinden we de relevante
data van het proces?
Als eerste gaan we historische storingsdata verzamelen en gaan we de installatie onderverdelen in
deelinstallaties, zodat we een beter overzicht krijgen. We hebben daarom de oversorteerlijn verdeeld in
6 deelinstallaties namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pallettransport van lege en volle pallets binnen de oversorteerlijn.
Pallet aan en afvoer (traverse systeem) (valt buiten de systeem grenzen).
De uitpakmachine, inclusief tussenlaag verwijderraar.
Het flessentransport.
De inspectiemachines (valt buiten de systeemgrenzen)
De inpak installatie.

Deze hebben we kenbaar gemaakt met kleuren die men later ook terug zal zien bij de analyse van de
historische storingsdata. Zie afbeelding 8

Afb.8 Overzicht deelinstallaties oversorteerlijn (Zie bijlage 4)

Onderzoek naar besturings optimalisatie Oversorteerlijn

Pagina 17 van 54

Plan van aanpak:
1. Opstellen van een SIPOC diagram.
2. Opstellen van een processchema.
3. Historische data verzamelen technische storingen binnen ons maintenance systeem (Ultimo).
4. Historische data verzamelen verstoringen gerapporteerd door productie.
5. Interviewen van technisch personeel, operators en leidinggevend personeel van de
oversorteerlijn.
6. In kennis stellen van lopend project aan lijnleaders en technisch assistenten met de
mededeling dat ieder input welkom is. (brainstorming).
7. Spaghetti diagram maken, om duidelijk te maken welke handelingen de operator
allemaal moet uitvoeren.
8. Maken van een value stream mapping (VSM) en cyclustijden bepalen.
We hebben gekozen om 2 soorten historische data te verkrijgen, door deze met elkaar te vergelijken
Kunnen we controleren of onze data betrouwbaar is. Vervolgens kunnen we de gevonden data gaan
analyseren en kunnen we concluderen waar de problemen liggen binnen het proces. Vervolgens gaan
we via brainstromsessies proberen erachter te komen wat de oorzaken van die problemen zijn en hoe
wie die het beste kunnen oplossen. Hierna kunnen we een advies geven hoe we de oversorteerlijn
kunnen optimaliseren.

4.3.1 SIPOC en Processchema.
Door gebruik te maken van een SIPOC analyse verkrijgt men een duidelijk beeld wie de Supplier is, wat
de Inputs zijn, en hoe het Proces grofweg verloopt, wat de Outputs zijn en wie de Customer is. Zie ook
hoofdstuk 3.2.

Afb.9 SIPOC Overzicht van het oversorteer proces. (Zie bijlage 5)

Echter om een duidelijker beeld te krijgen van het proces maken we gebruik van een processchema.
Dit processchema beschrijft het proces van het begin tot het eind in kleine stapjes. Alle schakels in het
proces worden weergegeven door symbolen.
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Afb.10 Processchema van de oversorteerlijn (Zie bijlage 6)

4.3.2 Historische storingsdata achterhalen.
Binnen het bedrijf O-I Maastricht kennen we twee systemen. Het eerste systeem wordt gebruikt bij de
afdeling maintenance. In dit maintenance systeem (Ultimo) worden alle storingen, projecten en
preventief onderhoud geboekt per installatie en/of deelinstallatie.
Het tweede systeem is Easier. In dit productie systeem kunnen alle productiedata worden zichtbaar
gemaakt. Aantal geproduceerde producten, afkeur producten met de reden waarop afgekeurd zijn.
Tevens rapporteren de operators alle bijzonderheden in dit systeem, hier zouden we dus ook data uit
kunnen halen. Echter na onderzoek bleek dat het systeem Easier pas een aantal weken op deze lijn
geïntroduceerd was, hierdoor konden we geen reëel beeld krijgen van de productiedata. Na navraag te
hebben gedaan bleken de operators in het verleden alle bijzonderheden handmatig te rapporteren door
middel van een A4 formulier.
We hebben via de kwaliteitsdienst deze dienstrapportages kunnen achterhalen. Echter hier waren
alleen nog maar dienstrapportages aanwezig van het tijdvak Mei 2011 tot en met September 2011.
Om de data van de productie te kunnen vergelijken met de geboekte storingen in het maintenance
systeem Ultimo, moesten we de productie data met hand digitaliseren. Deze data werd vergeleken
binnen hetzelfde tijdsbestek van Mei 2011 tot en met september 2011.
Om onnodige informatie te verstrekken hebben we de storingen die buiten de systeemgrenzen vallen
niet zichtbaar gemaakt. Hierin vielen een tweetal deelinstallaties: pallet aan en afvoer (traverse
systeem) en de inspectiemachines. (zie grafiek 1)
Diegenen die interesse hebben in de volledige data kunnen in de bijlage 7 de grafiek inzien van de
complete storingsdata.
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Grafiek.1 Gemelde verstoringen productie en ultimo tijdvak mei 2011 t/m september2011. (zie bijlage 8)

Zoals men in de grafiek kan waarnemen ziet men dat de verhoudingen, gemeld door productie en het
maintenance systeem Ultimo overeenkomen. Hieruit kunnen we concluderen dat de storingsdata van
het maintenance systeem Ultimo in verhouding staat met de gemelde verstoringen in de productie
rapporten.
Hieruit kunnen we dus concluderen dat we de storingsdata in het systeem Ultimo goed gebruikt kan
worden voor het analyseren van onze data. Dit was belangrijk om te weten omdat we binnen het
maintenance systeem Ultimo meer data ter beschikking hebben en we over een langere tijdsinterval
een nauwkeurigere analyse kunnen maken.
We hebben vervolgens alle data uit het maintenance systeem Ultimo van 2009 tot en met 2011 als
“nulmeting” genomen voor ons project. (Zie voor data “nulmeting” Hoofdstuk 5.2.1 en Bijlage 9 en 10).

4.3.3 Value Stream mapping (VSM).
In deze een value stream mapping kunnen we het verloop van een product zien waarin alle
handelingen doorloopt worden binnen de oversorteerlijn. Deze handelingen worden vervolgens
weergegeven met cyclustijd.
Aan de hand van de wachttijden kan men achterhalen waar de problemen zich voordoen tijdens het
transport van een product. Om de kwaliteit van de meting te waarborgen hebben we 5 metingen
uitgevoerd met 2 verschillende producten. (zie bijlage 21).
Vervolgens hebben we hiervan het gemiddelde genomen. Echter hierbij is de variatie niet
meegenomen.
Tevens kan men aan de hand van de gegevens afleiden of we te maken hebben met een push of pull
proces.
Iedere processtap kan men opsplitsen in inputs (X’s) en Outputs (Y’s) iedere Y is afhankelijk van een
aantal factoren zoals:
Ruis inputs (N):
Input variabelen die moeilijk te controleren zijn en die invloed hebben op de output.
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SOP (Standard Operating Procedures):
Dit is een standaardprocedure om het een bestaand proces te beheersen.
Controleerbare Inputs (C):
Inputvariabelen die men kan veranderen om te zien wat voor invloed dit geeft op de output (Y).
Kritische inputs (X):
Input variabelen die statisch gezien enorme invloed hebben op de variatie van de output (Y).
Deze variabelen kan men onder iedere processtap benoemen om duidelijk te kunnen maken waar de
problemen zouden kunnen ontstaan.

Afb.11 Voorbeeld Value stream mapping

Omdat de value stream mapping van ons proces erg groot is en hier niet leesbaar zou zijn wil ik de
lezer graag verwijzen naar bijlage 22.
Naast deze value stream mapping hebben we ook nog een aantal cylclustijd metingen gedaan van de
inpakinstallatie en de uitpakinstallatie. Om hier een duidelijk overzicht van te krijgen hebben we
meerdere metingen uitgevoerd met verschillende producten en daarbij de variatie (regelkaart) in
meegenomen, hierop zullen de auteur tijdens de analyse nader op ingaan.
We moesten ons af vragen hoe we cyclustijden gingen meten. Om dit te kunnen doen moesten we de
afloop van de in en uitpakker kennen. Binnen deze afloop moesten we de bepalen wanneer we meting
deden starten en stoppen. Tevens wilden we binnen deze meting bepalen of er wachttijden
voorkwamen waardoor het proces verstoord werd.
Om duidelijk te maken hoe de beweging van de in/uitpakmachine verloopt hebben we een overzicht
gemaakt hoe de in/uitpakker functioneert.

Afb.12 Overzicht van de uitpakmachine
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Om de cyclustijd te bepalen van de uitpakmachine zijn we van de basispositie van de uitpakker
uitgegaan. De basispositie is altijd boven de het volle pallet. Echter als de uitpakker ongeveer de helft
heeft uitgepakt gaat de uitpakinstallatie niet helemaal naar boven zodat de cylustijd iets sneller word.
Nadat de uitpakker boven het pallet staat hebben we de de timing gestopt en genoteerd.

Afb.13 Overzicht inpakmachine.

De positie om de meting te starten voor de inpakker hebben we gekozen op het moment dat de
inpakker boven de inpaktafel staat om de producten op te pakken.
Voor cyclustijd metingen zie bijlage 13,14,18 en 19.

4.3.4 Pareto Analyse.
Om onze historische storingsdata uit het maintenance systeem ultimo goed zichtbaar te maken, maken
we gebruik van een pareto analyse. De meeste kwaliteitsproblemen komen voort uit een klein aantal
oorzaken.
De pareto-analyse berust op de stelling dat in veel situaties ongeveer een 80/20 verhouding bestaat. Bij
probleemanalyse betekent dit dat ongeveer 80% van de problemen worden veroorzaakt door 20% van
de mogelijke knelpunten.
Voor het maken van een Pareto analyse moeten de frequenties van de verschillende knelpunten
bekend zijn. De gevonden frequenties worden van groot naar klein gerangschikt.
De cumulatieve percentagelijn in het pareto diagram geeft aan op welke fouten je je moet focussen. De
hoogste score dient als eerste te moeten worden aangepakt. Dit pareto diagram kunnen we
automatisch creëren door onze Excel data te importeren in het programma minitab.

Afb.14 Voorbeeld Pareto Diagram

Tijdens de analyse fase in hoofdstuk 5 zal men dan ook dit pareto diagram meermaals terug zien
komen.

Onderzoek naar besturings optimalisatie Oversorteerlijn

Pagina 22 van 54

4.3.5. Spaghetti diagram.
Het Spaghetti diagram wordt gebruikt voor het weergeven van werkzaamheden die de operator uitvoert
en welke afstanden hij hiervoor moet afleggen (bijlage 23).
Door het spaghetti diagram te analyseren kan men eventuele werkzaamheden anders uitvoeren en/of
onnodige werkzaamheden elimineren, waardoor de productiviteit op een hoger niveau kan worden
gebracht.
Tevens zijn de werkzaamheden die de operator heeft uitgevoerd in een time table vastgelegd. (bijlage
24). Dit hebben we eenmaal gedaan bij een ervaren operator die al een aantal jaren aan de
oversorteerlijn werkt, later hebben we dezelfde meting nogmaals uitgevoerd bij een operator die pas
een aantal weken aan de oversorteerlijn staat. Hierdoor kregen we geen vertekend beeld van de
werkzaamheden die de operator aan de lijn moest uitvoeren. Wij hebben de werkzaamheden bekeken
tijdens het inpakken van een geheel pallet. Daarbij moeten we opmerken dat de SOP (Standard
Operating Procedures) niet hierbij zijn meegenomen.

Afb.15 spaghetti diagram van de oversorteerlijn (zie voor grotere weergave bijlage 23)

4.3.6 Interviews en externe data .
Aan de hand van interviews hebben we proberen te achterhalen wat de betrokken personen van de
installatie vinden. We wilden inzicht krijgen over de bediening van de installatie, de organisatie van de
installatie en wat de meeste ergernis opwekt bij de personen die betrokken zijn bij deze installatie.
Daarnaast hebben we informatie verstrekt naar de betrokkene lijnmanagers en wachtchefs met uitleg
over het project en daarbij medegedeeld dat iedere inbreng van hun van harte welkom is. Aan de hand
van deze inbreng konden we ook duidelijk herleiden waar de probleem gebieden zich voordoen.
Zie voor externe data en interviews bijlage 25 en 26.
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4.4 Conclusie .
Uit dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat men voor het starten van een project moet gaan nadenken
hoe het proces in elkaar zit en zal men een plan van aanpak moet maken. Zoals in dit hoofdstuk te zien
is kan men binnen Lean Six Sigma gebruik maken van verschillende tools. Het plan van aanpak is dus
eigenlijk een leidraad door het gehele onderzoek traject.
Tevens dient men tijdens een meting rekening te houden met variaties binnen het proces. Deze variatie
kunnen proces, product en/of operator afhankelijk zijn. Om een duidelijk beeld te verkrijgen dient men
dus altijd meerdere metingen uit te voeren.
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5 Vaststellen knelpunten en mogelijke oplossingen.
Om te kunnen achterhalen waar onze knelpunten zitten bij de oversorteerlijn dienen we onze verkregen
data uit hoofdstuk 4 te analyseren. Na deze analyse zullen onze knelpunten duidelijk zichtbaar worden
waarna we proberen de oorzaken te achterhalen. Dit laatste deden we door gebruik te maken van
brainstromsessies met een oorzaak-gevolg analyse (fishbone).

5.1 Omgang met weerstand van de werkvloer.
Na analyse van de interviews bleek Lean Six Sigma nauwelijks bekend onder de geïnterviewde. De
enige mensen die op de hoogte waren van LSS waren mensen die al een Yellow Belt training bij OI
genoten hadden. Wat men vervolgens uit de interviews kan afleiden is dat de mensen op de werkvloer
niet of niet duidelijk zien dat er LSS projecten worden uitgevoerd. Organisatorisch zal dus bij OI bij het
management toch iets moeten veranderen zodat de mensen positiever tegenover LSS gaan staan.
Tevens liepen we tegen een aantal probleempjes op met betrekking tot het organiseren van meetings.
Het organiseren van meetings was zeer moeilijk te realiseren. Het liefst wil men tijdens een meeting alle
projectdeelnemers aanwezig hebben. De meeste projectdeelnemers waren meestal verhinderd door
hun dagelijkse werkzaamheden die zei als eerste moesten uitvoeren , daarnaast moest er nog rekening
mee gehouden worden dat projectdeelnemers vakantie hadden en/of op ploegendienst zaten. Hierdoor
werd de auteur gedwongen afzonderlijke afspraken te gaan maken met de projectdeelnemers
Om projectdeelnemers toch actief te laten deelnemen aan het proces werden er na de brainstromsessies
taken verdeeld onder de projectdeelnemers waardoor zei voor een gedeelte projecteigenaar werden.
Hierdoor gingen de projectdeelnemers actief deelnemen aan het proces.

5.2 Analyse van productiedata.
Om een oorzaak gevolg analyse te kunnen maken moesten we eerst de gevonden data zo bewerken
dat we duidelijke probleemstellingen konden herkennen. Vervolgens konden wij deze
probleemstellingen analyseren door gebruik te maken van brainstromsessies. Door gebruik te maken
van deze sessies konden we de oorzaken achterhalen en oplossingen aandragen. We hebben hierbij
gebruik gemaakt van verschillende methodieken beschreven in hoofdstuk 4.

5.2.1 Storingsdata analyse.
Zoals besproken in hoofdstuk 4.3.2 hebben vervolgens alle data uit het maintenance systeem Ultimo
van 2009 tot en met 2011 genomen en deze wederom verdeeld in de gebruikelijke deelinstallatie ’s .
(zie grafiek 2)
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Deze meting gebruiken we vervolgens als basis van ons onderzoek en noemen we ook wel
“nulmeting”.

Grafiek.2 Gemelde verstoringen ultimo tijdvak 2009 t/m 2011. (nulmeting) (zie bijlage 9)

We hebben vervolgens deze data in het programma “minitab” ingevoerd waarna een pareto analyse
kon worden uitgevoerd. (zie grafiek 3)

Grafiek.3 Pareto analyse van gemelde verstoringen ultimo tijdvak 2009 t/m 2011 (nulmeting). (zie bijlage 10)

Uit pareto diagram kan men concluderen dat het pallettransport de grootste oorzaak van onze
problemen is. Als het pallettransport verbeterd kan worden zal dit effect hebben op het hele proces.
Vervolgens verdelen we het pallettranport in 6 delen (zie ook afbeelding 16):
1. Toervoer Uitp= Toevoer pallets naar uitpakker
2. Transport Leeg= Leeg transport kettingbanen voor lege pallets en rollenbaan
inpakker
3. DRPL uitp: Draaiplateau voor uitpakker voor volle pallets
4. DRPL leeg: Draaiplateau’s (2 stuks) voor leeg pallet aan en afvoer
5. Afvoer Inp: afvoerbanen (kettingbanen) achter inpakker.
6. DRPL In: Draaiplateau achter inpakmachine
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Afb.16 Pallettransport oversorteerlijn. (Zie ook bijlage 11)

Na de data van het transport te hebben uitgesplitst konden we wederom een pareto analyse maken.
(zie grafiek 4)

Grafiek.4 Pareto analyse het pallettransport. (Zie ook bijlage 12)

Uit de analyse blijkt dat de toevoer van de pallets vaak stagneert of niet juist functioneert. Dit is het
eerste probleem wat we willen gaan oplossen met een brainstormsessie.
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5.2.2 Cyclustijden in en Uitpakmachine.
Door het meten van de cyclustijden wilden we aantonen dat er verspillingen plaats vonden binnen het
productieproces. Zoals reeds beschreven hebben we meerdere cyclustijdmetingen gedaan, voor zowel
de in als de uitpakinstallatie. Om een duidelijk beeld te krijgen nemen we de variatie van het proces
hierin mee.
Om te controleren of de gemeten gegevens kloppen maken we gebruik van de Xmoving R-Kaart van
Walter Chewhart. Met deze regelkaart is het mogelijk de variatie te indentificeren. Hierbij passen we de
regels toe van de statische procesbeheersing (SPC)*. Door hier gebruik van te maken kan men
ongewone kenmerken doorgronden.
Een standaard diviatie geeft het gemiddelde verschil weer tussen een procesresultaat en het
gemiddelde van alle procesresultaten.
X= gemiddelde tussen gemeten waardes
R= Gemiddelde van het voortschreidende waardebereik
A2=een constante met waarde 2,66

Voorbeeld:
Gemeten: 200 ,250,230
Berekening:

200  250  230
2
 226
3
3
( 250  200)  ( 250  230)
R
 35
2
A2  2,66
X 

UCL X  X  ( A2 * R )
2
 ( 2,66 * 35)  319,67
3
LCL X  X  ( A2 * R )

UCL X  226

LCL X  226

2
 ( 2,66 * 35)  133,57
3

Uitkomst:
Lower limit =133,57 en Upper limit=319,67

Deze berekeningen passen we automatisch toe in de excel tabel waarin onze meetwaardes staan (zie
bijlage 13 voor de inpakker en bijlage 14 voor de uitpakker ) hierdoor konden we de cyclustijden en de
upper en lower limits beter grafisch zichtbaar maken.

* SPC: Static Proces Control oftewel Statische proces beheersing
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Aan de hand van deze metingen en berekeningen kunnen we de cyclus tijden vaststellen zie grafiek 5
voor de Uitpakker en grafiek 6 voor de Inpakker.

Grafiek.5 Cyclustijd van de Uitpakker. (Zie bijlage 15)

Grafiek.6 Cyclustijd van de Inpakker. (Zie bijlage 16)

Zoals men in de grafiek 5 kan zien valt bij de uitpakker maar een van de gemeten waardes buiten de
limieten van de meting. Dit betekent dus dat het proces op zich vrij stabiel verloopt. Tevens herkent
men in de grafiek van de uitpakker een aantal pieken die de gehele cyclustijd verhogen van +/- 65
seconden naar +/- 74 seconden per laag. Deze pieken zijn vooral te wijten aan handmatige
handelingen de die operator moet uitvoeren.
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De pieken worden veroorzaakt door het uitpakken van het nieuwe pallet. Een piek wordt veroorzaakt
door het opensnijden van het nieuwe pallet. Dit pallet staat voor het inloop lichtscherm. Op het
moment dat de operator de folie eraf wil snijden moet hij de uitpakmachine betreden en/of de folie valt
in het lichtscherm waardoor de uitpakker in een willekeurige positie in noodstop gaat.

Afb.17,18 en 19 Verwijderen van folie van nieuw pallet voor uitpakmachine

Vervolgens moet de operator helemaal omlopen om het scherm te resetten en de uitpakker nieuw te
starten. Op het moment dat de uitpakker ook nog een storing heeft kan deze tijd redelijk lang oplopen.
De andere piek wordt veroorzaakt door het weghalen van de deksel om deze te vervangen door een
kunststof plaat. Dan pas kan het pallet worden vrijgegeven voor het inlopen van de uitpakmachine.
** Wat vervolgens nog opvalt is dat de totale cyclustijden door meerdere factoren kan worden
beïnvloed. De afgekeurde producten worden transporteert naar de kelder waar een container deze
producten opvangt. Als deze container vol is moet deze worden vervangen, de operator zet het
breukband stop en kan vervolgens nog een ½ uur productie draaien, dan is het breukband vol en
moet hij stoppen. De totale tijd voor het verwisselen van in container bedraagt +/- 45 minuten dit
betekent dus 15 minuten productieverlies tijdens het wisselen van een container. Tevens kan de
operator niet controleren of de wissel al gebeurt is. Hij moet dus afwachten totdat hij van de wacht
chef te horen krijgt dat er weer een nieuwe container geplaatst is.
Theoretisch kan men een schatting maken hoeveel pallets we meer zouden kunnen gaan produceren
als we de pieken/verspillingen elimineren. Bij deze berekening zijn geen Standard Operation
Procedures (SOP) meegenomen.
We hebben een berekening gemaakt van 1 pallet met 20 en een met 15 lagen. Voor gedetailleerde
berekening zie bijlage 17
Uit deze berekening konden we concluderen dat bij het weghalen van deze verspillingen per dienst
+/- 3 pallets meer konden worden geproduceerd. Dit houdt in een verbetering van de productiviteit
met +/- 14%. Hiervoor moet echter wel de inpakker sneller worden.
Om dit te kunnen verbeteren zullen we een brainstormsessie houden.
Als men de grafiek bekijkt van de inpakker ziet men geen noemenswaardige pieken tijdens het
proces. Hierdoor zou men snel kunnen concluderen dat het proces stabiel is. Om toch problemen te
kunnen ontdekken hebben we tijdens de meting van de inpakker ook een meting uitgevoerd hoelang
de inpakker moet wachten voordat er een volgende laag op het pallet geplaatst wordt. Deze hebben
we weergegeven in grafiek 7 en bijlage 18.
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Grafiek.7 Wachttijden van de Inpakker. (zie bijlage17)

Men ziet in deze grafiek dat de wachttijd van de inpakker een zeer grote impact heeft op de cyclustijd
van de machine. Dit probleem dienen we dan ook te gaan aanpakken.
Tevens konden we met deze metingen de cyclustijd van de in en uitpakker vergelijken. Om een pull
proces te hebben dient de inpakker een kortere cyclustijd te hebben als de uitpakker. Is dit niet zo dan
hebben we te maken met een push systeem en dat willen we eigenlijk voorkomen. Voorwaardes en
berekeningen zie bijlage 19

Grafiek.8 Relatie cyclustijden in/uitpakker en wachttijden inpakker. (zie bijlage 20)

Uit grafiek 8 kunnen we echter opmaken dat we te maken hebben met een push proces. Dit komt
omdat de cyclustijd van de uitpakker vele malen sneller is als de inpakker. Om het proces dus te
verbeteren dienen we de wachttijden terug te dringen waardoor de cyclustijd van de inpakker sneller
wordt en wij een pull proces krijgen.
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We kunnen hier een berekening van maken:
Uitpakker:
Totale uitpaktijd meting 1 van 20 lagen pallets = 23 min. 13 sec.
Totale uitpaktijd meting 2 van 15 lagen pallets = 18 min. 29 sec.
Gemiddelde uitpaktijd per laag ligt bij +/- = 1 min.14sec .
Inpakker:
Totale inpaktijd meting 1 van 14 lagen pallets =23 min. 43 sec.
Totale inpaktijd meting 2 van 16 lagen pallets = 27 min. 44 sec.
Gemiddelde inpaktijd per laag ligt bij +/- = 2 min.27sec .
Aan de hand van de berekening en de grafiek kunnen we constateren de cyclustijd terug moet worden
gebracht door de wachttijden van de inpakmachine te verminderen.

5.2.3 Analyse VSM (Value stream mapping) .
In de Value stream mapping geven we het verloop van een product weer binnen het proces. Om een
Value stream mapping te kunnen maken, hebben we gebruik gemaakt van de data verkregen uit
hoofdstuk 4.3.3 (Zie meetgegevens bijlage 21).
Door deze gegevens zichtbaar te maken konden we alle inputs weergeven die effect hebben op de
output binnen een processtap. Zie voor value stream mapping bijlage 22.
Wat vooral opvalt bij deze value stream mapping is dat de wachttijd tussen procestap 2, 3 en 4 de
langste wachttijd heeft. Na controle bleek hier zeer vaak de volloop gemaakt te worden.
Dit heeft verschillende oorzaken.
1. Inpakker kan niet vlug genoeg inpakken waardoor de producten langzamerhand
zich ophopen.
2. Vaak loopt maar een inspectiestraat waardoor afvoer van de uitpakker niet
geleidelijk verloopt.
3. Flessen vallen om waardoor inspectiestraat blokkeert wordt.
4. Twister valt vaak in noodstop omdat volloop niet automatisch geregeld is.
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5.2.4 Analyse Spaghetti diagram.
Wat vooral opvalt in dit spaghetti diagram is dat de werkzaamheden zich vooral concentreren tussen en
nabij de in en uitpakmachine. Zoals men in de meetgegevens kan zien hebben de meeste handelingen
die de operator uitvoert te maken met de inpakmachine en het leggen van tussen lagen. Van beide
metingen hebben we een korte samenvatting gemaakt aan de onderzijde van de tabellen.(zie bijlage
24).
Uit de samenvatting kunnen we concluderen dat de Operator +/- 15% bezig is, met het leggen van
tussenlagen op het pallet. Als we dan constateren dat we bij de cyclustijd meting een en hetzelfde
probleem hebben geconstateerd, zullen we er over moeten gaan nadenken hoe we deze handeling
kunnen gaan automatiseren. Tevens valt bij meting 2 op dat de tijden die de operator doorbrengt bij de
uitpakker en flessentransport plotseling een stuk hoger ligt. Dit was te verklaren aan het feit dat er net
een ombouw had plaatsgevonden en de inspectiemachines en de uitpakmachine nog moesten worden
geoptimaliseerd.

Afb.20 spaghetti diagram werkzaamheden operator. (Zie bijlage 23).
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5.2.5 Analyse interviews en aandachtspunten betrokkenen.
Door alle wensen en ideeën in kaart te brengen konden we zonder veel onderzoek te doen zien waar
de betrokken personen het liefst verbeteringen zouden willen hebben. Al deze ideeën hebben we in een
plattegrond zichtbaar gemaakt.

Afb.21 gewenste aandachtspunten. (Zie bijlage 25)

Zoals men kan concluderen uit afbeelding 21 concentreren zich de gewenste verbeteringen zich vooral
bij de uit en inpakmachine.
Om alle gegevens in te zien verwijst de auteur naar de bijlage 25 waarin ieder punt dat in het overzicht
zichtbaar is wordt omschreven.
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5.3 Fishbone diagram

(Oorzaak- gevolg analyse).

Het visgraat diagram (fishbone diagram) is een graatvormig stelsel. Hierin wordt een aantal
hoofdoorzaken (methoden, materiaal, mensen, machines, milieu en metingen ) uitgezet. Mogelijke
oorzaken worden genoteerd met behulp van zijpijlen op de hoofdpijlen. Het visgraatdiagram dwingt de
projectgroep om uit te gaan van een beperkt aantal categorieën. Dit bevordert het bedenken en het
ordenen van de mogelijke oorzaken.
Aan de hand van de boven genoemde knelpunten hebben we voor ieder probleem een
fishbonediagram gemaakt. Middels brainstormsessies zijn we met de projectgroep gaan onderzoeken
welke oorzaken er voor zorgen dat we zulke problemen hebben. Daarna hebben we gebrainstormd
over de mogelijke oplossingen om het betreffende probleem op te lossen. Zie foto’s brainstormsessie
bijlage 27.
De brainstormsessie heeft de auteur uitgevoerd door gebruik te maken van PowerPoint presentatie. De
eerste PowerPoint presentatie had een inleidend karakter en werden de volgende punten besproken.
-

Afspraken

-

Uitleg opbouw van het Project:
Processchema
SIPOC
Kenbaar maken van systeemgrenzen

-

Storingsdata en analyses:
Cyclustijden in en uitpakmachines
Spaghettidiagram
Pareto diagrammen

Tijdens de tweede PowerPoint presentatie had tot doel een brainstromsessie te starten voor het pallet
transport.
De derde en vierde PowerPoint presentatie hadden als doel te brainstormen over het flessentransport
en de in en uitpakmachine. De resultaten van deze PowerPoint presentaties en/of brainstormsessies
bespreken we in de nu volgende hoofdstukken.
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5.3.1 Pallettransport.
Voordat we begonnen te brainstormen heeft de auteur eerst een PowerPoint presentatie gegeven
waarin duidelijk te zien was waar de probleem gebieden lagen. Dit werd gedaan door video en foto
materiaal te presenteren (terug naar Gemba (werkvloer)).
Deze presentatie had al meteen als resultaat dat er een aardige discussie opgang kwam.
Zoals men kan zien in de fisbone diagram zijn er meerdere factoren die leiden tot problemen.
Zoals men ziet wordt er ook personele bezetting aangedragen. Dit thema zal men in de andere sessies
ook regelmatig terug zien komen. Het probleem ligt hier bij dat de installatie vrij complex
geprogrammeerd is. Tevens wordt de installatie altijd door een uitzendkracht bedient deze werkt
meestal alleen en heeft weinig ervaring met de installatie. Het is dan ook wenselijk dat er operators
komen te staan met een vast contract en ervaring. Dit zou op zich al veel problemen kunnen oplossen.
Een ander punt wordt aangedragen zijn technische problemen. De auteur zal dan ook in samenwerking
met zijn afstudeerbegeleider gaan informeren bij het management of er een budget kan worden vrij
gemaakt voor het monteren van rollenbanen.
Vervolgens kan men uit het fishbone diagram herleiden dat er veel achterstallig onderhoud is.
Dit is besproken met de afstudeerbegeleider van de auteur, die tevens maintenance manager is. Deze
zal ervoor zorgdragen dat er werkbonnen worden gemaakt voor de afdeling SO (sortering & Onderhoud
(mechanische afdeling)).
Om dit schriftelijk vast te leggen hebben we een afsprakenlijst gemaakt zie bijlage 27.

Afb.22 Fishbone diagram voor pallet toevoer naar uitpakinstallatie.

Onderzoek naar besturings optimalisatie Oversorteerlijn

Pagina 36 van 54

5.3.2 Flessentransport.
Wederom werd voordat de auteur met de projectgroep ging brainstormen een PowerPoint presentatie
gegeven, met daarin video en fotomateriaal. Zoals in de vorige sessie kwam ook hier heel vlug een
discussie opgang.
Zoals men kan zien kan men veel oorzaken achterhalen waarom het misloopt. Ook hier word een
organisatorisch problemen aangehaald. Deze zal later met de betreffende afdeling besproken worden.
Het betreft het vervangen van een volle container met afgekeurde producten. Bij het wisselen van dit
pallet staat het breukband voor langere tijd stop en kunnen de afgekeurde producten niet
getransporteerd worden.
Tevens kwam heel duidelijk naar voren bij deze sessie dat de volloop besturingen gedeeltelijk niet
aanwezig zijn en welke wel aanwezig zijn niet goed functioneren.
Dit is met de afstudeerbegeleider en maintenance manager besproken, hiervoor is reeds een budget
voor vrijgemaakt. Hardware is bestelt en dit zal zo snel mogelijk geïmplementeerd worden. Zie voor
overzicht waar welke vollopen, moeten komen bijlage 27.

Afb.23 Fishbone diagram voor flessentransport.
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5.3.3 Inpak en Uitpak installatie.
Ook bij deze sessie maakte de auteur weer gebruik van video en foto materiaal. Zoals al te concluderen
was vanuit de gegevens uit het maintenance systeem Ultimo werd bij de Inpakker meteen het idee
geopperd een automatische TAI (tussenlagenlegger) te plaatsen. Tevens werd er opgemerkt of de
bediening van de inpakker (HMI Panel) overzichtelijker kon worden gemaakt.
Tijdens deze sessie kwamen duidelijke punten naar voren die we hier missen en bij de andere
productielijnen heel normaal zijn, zoals:
Palletherkenning, automatisch TAI, centreerkleppen etc. (zie afbeelding 24 en 25).
Tevens bleken ook gebreken te zijn met betrekking tot achterstallig onderhoud. De afstudeerbegeleider
tevens maintenance manager zal hiervoor werkbonnen maken voor de desbetreffende afdelingen.

Afb.24 Fishbone diagram inpakinstallatie.

Afb.25 Fishbone diagram uitpakinstallatie.
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5.4 Conclusie.
Uit de geanalyseerde data kunnen we concluderen dat onze hoofdproblemen liggen bij het
pallettransport en de uitpakmachine gevolgd door inpakmachine en het flessentransport. Door het
oplossen van de problemen bij het pallettransport zal men zien dat de andere storingen binnen de
andere deelinstallaties zullen afnemen.
De conclusie die we kunnen trekken bij de Cyclusmetingen en de interviews, is dat de cyclustijd van de
uitpakker vele malen groter is dan de inpakmachine. Hier valt dus uit concluderen dat we te maken
hebben met een “push” proces. Normaal gesproken wil men het liefst een “pull” proces hebben.
Tevens kunnen we dit probleem ook herkennen in de VSM, men ziet duidelijk dat er problemen zijn met
betrekking tot het flessentransport. Tevens zien we in het interview van de operators en de input data
van betrokkenen ook terug dat dit voor veel ergernis zorgt.
Wat vervolgens opvalt bij de inpakmachine, is dat er nog veel handmatige handelingen worden
uitgevoerd wat veel tijd vergt van de operator.
Na de knelpunten te hebben gevonden zijn we vervolgens een aantal brainstromsessies gaan
organiseren. Hier hebben we onze bevindingen besproken en getracht een aantal oplossingen aan te
dragen.
Zoals beschreven kwamen er een aantal oplossingen naar voren zoals het automatiseren van de
inpakmachine. We zouden door het installeren van een automatische tussenlagenlegger kunnen
bewerkstelligen dat de operator bijna geen handmatige handelingen meer hoeft uit te voeren waardoor
de operator 15% meer tijd krijgt om andere werkzaamheden uit te voeren. Als men vervolgens het
pallettransport zodanig optimaliseert, dat handmatige handelingen die worden uitgevoerd voor de
uitpakker niet meer het uitpakproces verstoren. Kan dit resulteren in productieverhoging van maximaal
14%.
Het flessentransport zou moeten worden geautomatiseerd zoals dat bij alle andere productie lijnen ook
geïnstalleerd is. We kwamen al snel tot de conclusie dat dit zonder veel moeite geïnstalleerd kan
worden. Dit zal dan ook in een stroomversnelling worden uitgevoerd.
Daarnaast kunnen we concluderen dat we te maken hebben met een verouderde installatie waarbij ook
nog achterstallig onderhoud heeft plaats gevonden. Dit zal worden opgepakt door de maintenance
manager die ervoor zorg zal dragen dat hiervoor werkbonnen worden gemaakt in het maintenance
systeem “Ultimo” voor periodiek onderhoud.
Ook hebben we te maken met organisatorische problemen zoals het vervangen van de volle breukglas
container en ongeschoold personeel. Aangezien dat het hier om een “verlieslijn” gaat zal het moeilijk
zijn hiervoor een vaste werknemer voor aan te nemen. We zullen dus altijd afhankelijk blijven van
tijdelijke werknemers. We kunnen voor de tijdelijke werknemer wel zodanige werksituatie creëren
waardoor hij de installatie makkelijker kan bedienen. De oplossing hiervoor is dan ook een duidelijk
bediener display (HMI Panel) te programmeren. Voor het verwisselen van de container zal een kaizen
project opgestart worden waarin de organisatie van het wisselen van de containers onderzocht wordt.
Als technische afdeling kunnen we ervoor zorg dragen dat de bediener een duidelijk beeld krijgt of de
container gewisseld moet worden of niet. Tevens zouden we de besturing van het breukband transport
kunnen aanpassen.
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6 Quick Win Acties.
Tijdens de vordering van het project kwamen we erachter dat veel achterstallig onderhoud een grote
oorzaak was van veel problemen bij het pallettransport. We constateerden dat veel fotocellen en
werkschakelaars defect waren door afvallende producten. Het was dan ook vrij eenvoudig om deze te
vervangen en eventueel een ander ophanging te maken waardoor de hardware beschermt werd door
vallende producten.

6.1 Wat zijn Quick win verbeteringen
Een Quick win is een reeds bestaand idee voor een oplossing. Deze bevindt zich al in de “Improve
Fase”. Het enigste wat nog bepaalt dient te worden is, hoe men deze gaat implementeren. Men dient
achter af wel te controleren of de oplossing het gewenste effect heeft. Hiervoor is men wel genoodzaakt
de “Define”en de “Measure” fase te doorlopen.

6.2 Welke Quick win verbeteringen zijn er uitgevoerd.
1. Defecte werkschakelaars en fotocellen pallettransport.
2. Draaiplateau invoer pallets.
3. Programma wijziging afschuif voorrichting Uitpakker.
4. Programma wijziging Bodemplaat Uitpakker.
Zie voor uitgebreide informatie Bijlage.28

6.3 Conclusie.
In dit hoofdstuk worden alle acties beschreven die tijdens de analyse fase al zijn uitgevoerd.
Deze acties noemt men in het LSS jargon ook wel “quick win” acties omdat deze oplossingen niet nog
eens onderzocht hoeven te worden, de oplossingen liggen voor de hand. Deze acties hebben vooral
betrekking tot achterstallig onderhoud en het verbeteren of fatsoeneren van ophangingen van fotocellen
en/of werkschakelaars die regelmatig getoucheerd werden door vallende producten. Deze kleine
verbeteringen zullen op lange termijn bewerkstelligen dat we geen verstoringen meer krijgen door
loshangende fotocellen en/of werkschakelaars. We kunnen hieruit concluderen dat kleine acties die
weinig kosten toch veel effect kunnen hebben op het verbeter proces. Er kan dus nu rustig een product
van een pallet afvallen. Dit vallende product zal de installatie niet beschadigen omdat deze goed is
afgeschermd voor externe invloed. Dit kost minder productiestilstand door bijvoorbeeld een kapotte
fotocel.
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7 Benefits en Efforts Analyse .
In de analyse fase hebben we kunnen zien dat er een hoop oplossingen zijn aangedragen om het
productieproces van de oversorteerlijn te verbeteren. Om een duidelijk beeld te schetsen maken we
een tabel met alle verbeteringen. In deze tabel zullen alle verbeteringen worden opgesomd en zal er
bekeken worden welke impact dit op de organisatie heeft (in geld ,menskracht, tijd etc.). Tevens
bekijken we het gemak waarmee elke oplossing zou kunnen worden uitgevoerd in termen van
investering, tijd, geld of moeite. Door een matrix te gebruiken kunnen we iedere oplossing voorzien van
een prioriteit. Aan de hand van deze prioriteit wordt bepaald wanneer welke oplossing word uitgevoerd.

7.1 Actie punten.
Om een overzicht te krijgen welke verbeteringen kunnen worden uitgevoerd hebben we
een tabel gemaakt.

Optie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oplossing:
Automatische TAI
Operator Panel gebruikers vriendelijker maken
Pakpatroon herkenning
Pneumatische centreerkleppen
Volloop besturing maken
Breukband besturing maken
Meldingen glascontainer maken
Invoer buffertafel met terugloop
Bediening verbeteren Start/stop noodstop en nieuwe
contactloze deurschakelaars
Dubbele rollenbaan bij opzetpunt voor centrering
Liftplateau naar voren plaatsen en bordes voor operator
Afdekken fotocellen en Ini's
Preventief onderhoud kettingen spannen
Preventief onderhoud nakijken snelheden (overbrengingen)
Plaasten nieuwe tussenlagen afpakker

Betreft:
Inpakker
Inpakker
Inpakker
Inpakker
Flessentransport
Flessentransport
Flessentransport
Flessentransport
Uitpakker/Inpakker
/Pallettransport
Pallettransport
Pallettransport
Pallettransport
Pallettransport
Pallettransport
Pallettransport

Tabel.3 Aangedragen Oplossingen

Om een reëel beeld te krijgen wat de kosten zijn hebben we een schatting gemaakt voor het
implementeren van iedere optie. Voor toelichting zie ook bijlage 29 offertes. De totale kosten van de
project worden geraamd op +/- 35000 euro.
Optie 1: Automatische TAI.
TAI (Tray Inserter) Tussenlagenlegger. De mechanische installatie is in bezit van OI. Echter het
mechanisch installeren en het PLC programma aanpassen kost nogal al wat tijd. De exacte kosten zijn
nog niet te schatten, omdat hier verder onderzoek heen gedaan moet worden. Er zal in ieder geval
geïnvesteerd moeten worden in Hardware (decentrale I/O en actuatoren). De rest van de kosten zal
voor het grootste deel zitten in de tijd die geïnvesteerd moet worden door de technische afdeling,
engineering en montage. Daarbij moeten we niet vergeten dat tijdens deze installatie de Oversorteerlijn
stop staat en niet kan produceren.
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Optie 2: Operator Panel gebruikers vriendelijker maken.
Aangezien we op onze technische afdeling veel reserve materiaal hebben, is het heel makkelijk een
nieuw operator panel te installeren. Het panel kan op de technische afdeling getest worden en
vervolgens zonder veel ophef in de oversorteerlijn worden ingebouwd. Het oude panel kan dan weer op
reserve gelegd worden, de enigste kosten die gemaakt worden zijn de engineerskosten die geraamd
zijn op 40 uur werk ( +/- 1500 euro).
Optie 3: Pakpatroon herkenning.
De kosten die hierbij gemaakt worden zijn een aantal sensoren van +/- 300 euro en de
engineeringskosten om het PLC programma aan te passen. Geschatte kosten +/- 600 euro.
Optie 4: Pneumatische centreerkleppen.
Op het moment is de status onbekend. De mechanische afdeling is aan het onderzoeken of dit mogelijk
is. Besturingstechnisch zou dit geen probleem moeten zijn geraamde kosten besturingstechnisch +/1500 euro (2 ventielen, 1 fotocel (open/dicht) en engineeringskosten).
Optie 5: Volloop besturing.
Hier zal besturingstechnische een aantal hardware componenten moeten worden aangeschaft. De
auteur heeft al een schatting gemaakt wat de hardware onderdelen kosten (+/- 3500 euro) dit is
exclusief engineeringskosten. Totale kosten zijn geraamd op +/- 4400 euro. Zie bijlage 29 offertes
Optie 6: Breukband besturing maken.
De kosten hiervan vallen mee omdat hier alleen engineerskosten worden gemaakt. Tevens kan de
besturing worden meegenomen bij het gebruikers vriendelijker maken van het operator panel.
Geschatte kosten ongeveer +/- 300 euro.
Optie 7: Meldingen glascontainer.
De kosten om dit maken zijn afhankelijk van de wensen van de productie. Hier kan de auteur nog geen
uitspraak over doen omdat de productie hier een kaizen project voor heeft gestart. De productie wil
onderzoeken hoe ze de organisatie kunnen verbeteren met betrekking tot container wissel.
Optie 8: Invoer buffertafel met terugloop.
De mechanische afdeling heeft nog een tafel uit een oude installatie in bezit. Er wordt nu door de
mechanische afdeling onderzocht hoe zei deze het beste kunnen implementeren. Geschatte kosten
zullen rond de 3000 euro liggen.
Optie 9: Bediening verbeteren en start/stop en contactloze noodstop schakelaars.
De kosten hiervoor zijn al meegenomen bij de volloop besturing. De enige kosten die hier nog bij
komen zijn de contactloze noodstopschakelaars (2 stuks) inclusief kabels en verdeelkastjes. De
engineers kosten en het installeren zijn nihil geschat +/- 150 euro. De totale kosten van deze optie zijn
dan +/- 650 euro.
Optie 10: Dubbele rollenbaan bij opzetpunt centering.
Het nieuw kopen van dit soort rollenbanen bij de firma “Uitert” zijn geraamd op 15000 euro.
Aangezien dat we in het verleden uit een oude installatie rollenbanen hebbe uitgebouwd. Is de
mechanische afdeling nu aan het onderzoeken of deze kunnen worden aangepast voor de
oversorteerlijn.
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Optie 11: Liftplateau naar voren plaatsen en bordes voor operator.
Om dit te kunnen uitvoeren dienen we eerst de rollenbanen te plaatsen. De kosten om het liftplateau te
verplaatsen zijn alleen montage kosten en materiaal kosten voor het maken van een bordes. Geschatte
prijs +/- 3000 euro.
Optie 12: Afdekken fotocellen en Ini’s.
Deze werkzaamheden zijn al gedeeltelijk uitgevoerd als Quick win acties. De houders zijn aangepast
met reeds in bezit zijnde plaat materiaal. OI heeft alleen nieuwe fotocellen bestelt die beter te monteren
zijn. Kosten +/- 2500 euro.
Optie 13: Preventief onderhoud kettingen spannen.
Hier zijn geen projectkosten aan verbonden. Deze kosten vallen onder het budget preventief
onderhoud.
Optie 14: Preventief onderhoud nakijken snelheden en overbrengingen.
Hier zijn geen projectkosten aan verbonden. Deze kosten vallen onder het budget preventief
onderhoud.
Optie 15: Plaatsen nieuwe tussenlagen op pakker.
Dit word op het moment onderzocht door de mechanische afdeling. OI is in het bezit van nog een
tweede tussenlagenlegger. Deze zou ook gebruikt kunnen worden om de lagen af te nemen. Maar
waarschijnlijk is het ook mogelijk om een andere constructie te bedenken. Kosten zullen daarna pas
kunnen worden in geschat.
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7.2 Impact-Ease Matrix.
Om van iedere prioriteiten aan de opties te kunnen stellen maken we gebruik van de Impact-Ease
matrix.
Iedere oplossing heeft een nummer gekregen die is aangeven in tabel.3. Vervolgens hebben we iedere
optie in een vak geplaatst.

makkelijk

EASE (gemak)
matig

Moeilijk

Optie 4

Optie 1
Optie 8
Optie 10
Optie 11
Optie 15

Medium prioriteit
Lage prioriteit
Niet de moeite waard

Optie 9
Optie 14

Optie 2
Optie 3

Ineffectief

matig

Impact (invloed)

effectief

Hoge prioriteit
Optie 5
Optie 6
Optie 7
Optie 12
Optie 13

Afb.26 Impact en Ease Matrix

Door gebruik te maken van deze matrix hebben we prioriteiten gesteld en aan de hand hiervan kunnen
we een planning maken welke werkzaamheden de projectgroep kan gaan uitvoeren. Zoals men kan
zien zullen als eerste de werkzaamheden worden uitgevoerd die in het vak liggen met het meeste effect
en wat makkelijk te implementeren zijn. Als eerste zullen die oplossingen uitgevoerd worden die in de
groene vakken worden weergegeven.
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7.3 Failure Mode and Effect Analyse (FMEA) .
Wat is FMEA ?
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een methode die gebruikt wordt voor systematische
risicoanalyse en kwaliteitsverbetering van processen en producten in verschillende stadia van
ontwikkeling te onderzoeken.
We gebruiken de methode van “Fine en Kiney”. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een
aantal tabellen, zoals waarschijnlijkheid, effect, blootstelling frequentie en het resultaat.
Waarschijnlijkheid geeft de kans aan dat het risico ook daadwerkelijk overgaat in een calamiteit. Dus
met andere woorden “ Hoe groot is de kans dat het echt mis gaat?” . Uiteraard wordt de score hoger
naarmate de kans op ongevallen groter wordt.
Aan iedere mogelijke graad van waarschijnlijkheid wordt een bepaalde waarde toegekend. Deze
waardes zijn weergegeven in de volgende tabel

Tabel.4 Waarschijnlijkheid tabel

Effect geeft een score aan betreffende de ernst van de calamiteit. Hierbij kan
men denken aan bijvoorbeeld minimaal een sneetje in de vinger tot bijvoorbeeld amputatie of de dood
als gevolg. Ook hier is weer aan iedere graad een bepaalde score te geven. Deze scores staan in de
volgende tabel weergegeven.

Tabel.5 Effect tabel
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Blootstellingfrequentie geeft een score aan de frequentie dat een bepaald risico zich voordoet. Hoe
vaak komt een werknemer dus in aanraking met het risico. Men maakt hier geen onderscheid tussen
opzettelijk en onopzettelijke blootstelling. Ook al is de medewerker zich niet bewust van het risico, dan
blijft de gevaarlijke situatie nog steeds bestaan. De volgende tabel geeft de gradaties met betrekking tot
blootstelling weer.

Tabel.6 blootstelling frequentie tabel

Nadat deze drie scores zijn ingevuld, worden ze met elkaar vermenigvuldigd en wordt een bepaalde
waarde verkregen. Aan de hand van deze waarde kan vervolgens een plan van aanpak worden
opgesteld indien dit noodzakelijk blijkt. In principe is het zo, dat bij een hogere eindscore het risico
groter is en er dus eerder tot actie wordt overgegaan. In de volgende tabel staan de handelingen bij
bepaalde scores toegelicht.

Tabel.7 Resultaat tabel

Aan de hand van deze analyse kunnen we concluderen dat het zwaarte punt vooral licht bij het dragen
van brillen, gehoorbescherming en snij vaste handschoenen. Dit is dan ook sinds geruime tijd verplicht
om te dragen bij OI. Wat er voor de rest nog uitschiet is het valgevaar bij trappen en bordessen bij het
uitpakken van een pallet en het leggen van tussenlagen. Het is dus ook zeer wenselijk dat hiervoor
bordessen worden gemaakt. Tevens zou men ergonomisch gezien een grote stap voorwaarts maken
door het integreren van een automatische tussenlagenlegger (TAI).
Voor gedetailleerde FMEA analyse van de oversorteerlijn zie bijlage 30.
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7.3 Conclusie.
In dit hoofdstuk worden de mogelijke verbeteringen besproken om de oversorteerlijn efficiënter te
maken. De projectgroep heeft alle opties opgesomd in een tabel waar een schatting kan worden
gemaakt wat de kosten zijn voor het implementeren van deze verbeteringen. LSS gaat er van uit dat
men met zo min mogelijk werk een grote winst kan boeken. Door alle opties te overwegen en deze in te
geven in een impact-ease matrix word meteen duidelijk waar de prioriteiten liggen. Hieruit kunnen we
concluderen dat programma technisch het een en ander verbeterd kan worden, dit kan worden
uitgevoerd zonder veel kosten te maken. Tevens heeft de projectgroep een FMEA analyse gemaakt
waaruit men kan concluderen dat ook de andere opties van belang zijn. De projectgroep wil hiermee
aanduiden dat ook het welzijn van de operator moet worden meegenomen. Wat hier vooral naar voren
komt is het installeren van een automatische tussenlagenlegger en dat er fatsoenlijke bordessen en/of
trappen worden monteert zodat de operator ergonomisch en veiliger zijn werk kan verrichten.
Tevens zal door het implementeren van een TAI de kwaliteit verbeterd kunnen worden en kunnen we
een productieverhoging verkrijgen van +/- 14%.
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8 Conclusie/ Aanbevelingen.
8.1 Lopende projecten.
Tijdens het project werd regelmatig gecommuniceerd met het afdelingshoofd van maintenance. Na
aanleiding van onze projectresultaten werden er al een aantal toezegging gedaan. Hierdoor kon de
projectgroep al starten met het uitvoeren van een aantal verbeteringen. De insteek is dan ook dat deze
zo snel mogelijk te implementeren. Op het moment lopen een aantal projecten zoals:
1.
2.
3.
4.

Verbeteren van de bediening (door operator panel en PLC programma aan te passen).
Implementeren van een volloop besturing.
Implementeren van breukband besturing.
Vervangen van deurschakelaars en maken van start/stop knop ter plaatse.

Zie ook bijlage 31.

8.2 Control plan.
Om te controleren of de gewenste verbeteringen succes hebben gehad, dient men na +/- ½ jaar de
cyclustijdmetingen nogmaals uit te voeren. Als men de gemeten data dan vergelijkt met de data die we
nu hebben gevonden zou men een duidelijk verschil moeten zien.
Tevens zou men een jaar na het implementeren van de verbeteringen alle storingsbonnen in het
maintenance systeem “Ultimo” nogmaals moeten analyseren met een pareto analyse. Men zou dan een
afname van storingen moeten zien in de deel bereiken zoals wij die in het begin van het project hebben
bepaalt.
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8.3 Eindconclusie
Het zal duidelijk zijn als men dit project heeft bekeken, dat er veel verbeterd kan worden aan de
oversorteerlijn. Men zal zich echter duidelijk moeten bezinnen dat het hier om een “verlieslijn” gaat. Dit
houdt in dat de middelen die op het moment beschikbaar worden gesteld minimaal zijn. Zoals LSS
beschrijft kunnen we ons voordeel halen uit kleine verbeteringen die toch veel effect hebben op de
installatie. Dit was ook de doelstelling van de projectgroep, “weinig kosten ,veel effect”. Zoals al reeds
beschreven in hoofdstuk 8.1 ziet men dat het management team ook over stag is gegaan en meteen
toezeggingen heeft gedaan om de kleine verbeteringen uit te voeren. De maintenance afdeling is
inmiddels gestart met het implementeren van een nieuw operator panel en de besturing van
oversorteerlijn zal worden aangepast. De auteur denkt dat wij als projectteam er best trots op kunnen
zijn met wat we bereikt hebben. En dat we als project team het management team hebben weten te
overtuigen dat we met LSS toch iets kunnen verbeteren met betrekking tot de efficiëntie van de
oversorteerlijn en dat het tevens de moeite waard was om deze installatie grondig te onderzoeken.
Het grootste probleem waar we echter tegen aanlopen is dat de kosten van het project erg hoog zijn
(+/-35000 euro). We zullen dus als projectteam en met hulp van andere afdelingen op zoek moeten
gaan of we alternatieven kunnen vinden. Dit zouden we kunnen doen door gebruik te gaan maken van
materiaal wat we reeds in bezit hebben en zelf kunnen aanpassen waardoor we de kosten kunnen
drukken. Dit zullen we dan kunnen toepassen bij het pallettransport en de automatische
tussenlagenlegger. Door het pallettransport aan te passen valt een groot deel van het geschatte budget
weg (15000 euro).
Als men dit project bestudeerd zal men duidelijk zien dat een automatisch tussenlagen legger
regelmatig terug naar voren komt. We zijn dan ook als projectteam ervan overtuigd dat dit een zeer
goede oplossing is om de oversorteerlijn efficiënter te maken. Maar ook hierbij speelt de kostenfactor
voor het implementeren weer een grote rol. Daarbij willen wij als projectgroep vermelden dat we bij de
kosten besproken in hoofdstuk 7 niet hebben stilgestaan bij de kosten die gemaakt worden tijdens de
ombouw, omdat we gedurende deze tijd niet kunnen produceren/ oversorteren.
Men kan een productie verbetering verkrijgen van maximaal 14% door het implementeren van een
automatische tussenlagenlegger en het verbeteren van de uitpakmachine/pallettransport, tevens kan de
operator zich hierdoor meer bezig houden met de kwaliteit van de productie omdat deze 15% meer tijd
krijgt. Tevens zou het een enorme vooruitgang zijn met betrekking tot de veiligheid en de ergonomie
van de werknemer. De operator hoeft tijdens het inpakproces de onveilige zone van de machine niet
meer te betreden. (zie bijlage 31 FMAE analyse).
Tevens heeft de auteur te horen gekregen dat na aanleiding van dit rapport een kaizen project is
opgestart om de organisatie te gaan bekijken voor het verwisselen van de breukglascontainer. Ook
hierbij zal de expertise van het projectteam gevraagd worden. En we zullen dan ook deze projectgroep
gaarne te woord staan.
De waarschijnlijkheid dat er organisatorisch iets veranderd word met betrekking tot personele bezetting,
schat de projectgroep dan ook in als nihil. Het gaat om een “verlies lijn” waar men de kosten zodanig
laag wil houden dat men er geen vaste mensen voor in dienst zal nemen.
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8.4 Aanbevelingen.
De auteur beveelt dan ook aan de installatie te blijven monitoren. Als alle verbeteringen met een
geringe kostenpost zijn uitgevoerd, kan men alsnog overwegen om bij de inpakmachine een
automatische tray inserter te integreren met in het centreerraam automatische centreerkleppen zodat
de producten niet meer van het pallet kunnen afvallen.
We zullen dus ook nadat dit afstudeerproject afgesloten is, gefocust moeten blijven om onze
voorgenomen verbeteringen te implementeren. Is het niet dit jaar dan misschien volgend jaar.
Men zou een meerjarenplanning kunnen maken waarin de verbeteringen systematisch worden
uitgevoerd.
Met betrekking tot LSS projecten zou de auteur het volgende willen adviseren. Aangezien het bedrijf
toch waarde hecht aan LSS projecten moet men er misschien eens over nadenken om deze anders te
organiseren. Omdat LSS projecten (Kaizen projecten) vaak lang duren en/of lange tussenpauzes
hebben tussen de bijeenkomsten, verwatert een project vaak of sterft een project zelfs uit omdat
projectleden geen tijd hebben zich hier in te verdiepen en/of het zelfs vergeten. Hierdoor creëert men
het idee dat er niets gebeurt met LSS. Misschien is het een idee om LSS projecten op te delen in kleine
kaizen projectjes die binnen een week kunnen worden onderzocht en kunnen worden uitgevoerd.
Hiervoor kiest men een aantal projectleden die verschillende functies bekleden (Operator, elektricien,
werktuigbouwkundige etc.) afhankelijk van het type project. Deze projectleden worden dan tijdens deze
week vrijgesteld voor de normale werkzaamheden en onderzoeken het project en doen er voor
zorgdragen dat het project aan het einde van de week wordt opgeleverd. Daarna kan men gezamenlijk
het succes vieren door bijvoorbeeld met de projectgroep te gaan uit eten. Dit bevorderd tevens de
teamgeest om aan dit soort projecten deel te nemen en een goede verbetering te realiseren. Tevens
zou men kunnen overwegen hier een bonus aan te koppelen als men bijvoorbeeld heeft deelgenomen
aan 3 a 4 van zulke projecten. De auteur heeft dit zelf al ervaren in een andere bedrijf waar dit soort
LSS projecten zo werden uitgevoerd. Dit wast zeer motiverend voor de werknemers (ook voor de
mensen van productie want deze werden erbij betrokken). Hier werden zowel technische projecten
gerealiseerd als ook 5S projecten (Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren,
Standhouden). Het grote voordeel hiervan is dat hierdoor ook betere samenwerking ontstaat tussen de
productie, de managers en de ondersteunende afdelingen.

8.5 Terugblik.
Terugkijkend op de laatste 8 maanden van mijn afstudeerproject kijk ik als auteur en projectleider zeer
tevreden terug op het project. Dat er projectleden waren die niet graag zouden meewerken met het
project was ons van te voren duidelijk. De auteur heeft dan toch probeert de projectleden te overhalen
om er een positieve draai aan te geven door ze gedeeltelijk projecteigenaar te maken van het project.
Het grootste probleem blijft echter dat de personele bezetting van de afdelingen zo laag is, dat er
weinig tijd kan worden vrijgemaakt voor dit soort projecten. De auteur gaat er dan ook vanuit dat op
deze wijze geen projecten meer worden uitgevoerd omdat hier te veel tijd in gestoken moet worden.
Men zal liever kiezen om kleinschalige kaizen projecten te gaan organiseren. Het documenteren van
het project heeft erg veel tijd gekost die ons tijdens het normale productieproces niet ter beschikking
wordt gesteld. De auteur kan dus dankbaar zijn dat afstudeerbegeleider hem in de gelegenheid heeft
gesteld, om in dit project zoveel tijd te investeren.
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Verklarende woordenlijst.
Bottlenecks

:

Knelpunten binnen het proces.

Brainstormen

:

Ideeën ventileren, De basis is, ieder idee is goed.
Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel het
snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of
vraagstuk te genereren.
(bron: http://www.plusdelta.nl/lean-six-sigma-woordenboek.html )

CTQ

:

Critical to Quality

CE

:

Inspectiemachine waarin meerdere inspectie’s mogelijk zijn
zoals, wanddikte metingen,LNM metingen,etc.

CMI

:

Automatische Bodemdetectie.

DMAIC

:

Define, Measure, Analyse, Improve en Control

Easier

:

ERP systeem voor productie data

EMECO

:

Elektrotechnische dienst OI Maastricht

Feeder

:

Doorvoerkanaal voor vloeibaar glas.

FISHBONE 6M

:

Visgraat diagram onderverdeeld in (Gevolg= Materiaal,
Machine, Methodes, Milieu, Metingen en Mankracht).

FMEA

:

Failure Mode and Effect Analyse

GEMBA

:

Terug naar de werkvloer.

GOB

:

Glasdruppel verdeler.

HMI

:

Human Machine Interface ( bediener display)

ISL

:

InterSleeveLijn.

Kaizen

:

Kaizen is afgeleid van twee Japanse woorden Kai en Zen, Kai
betekent verandering en Zen betekent goed. Vrij vertaald
betekent het: continu kleine verbeteringen aanbrengen, zodat
een steeds hogere standaard wordt bereikt.
(bron: http://www.plusdelta.nl/lean-six-sigma-woordenboek.html )

LNM

:

Vormnummer lezer 8-12 dots code op fles.

LSS

:

Lean Six Sigma

Maintenance

:

Onderhouds afdeling.

MCAL

:

Sidewall and dimensional Control Machine.

Minitab

:

Speciaal programma ontwikkeld voor LSS tools

OSL

:

OverSorteerLijn

Palletizer

:

Vol geautomatiseerde inpakmachine.

Pareto diagram

:

Een Pareto diagram is een staafdiagram dat het aantal keer
dat bepaalde waardes in een dataset voorkomen weergeeft.
Het wordt gebruikt als hulpmiddel om de belangrijkste
problemen te identificeren en problemen of verbeteracties te
prioriteren.
(bron: http://www.plusdelta.nl/lean-six-sigma-woordenboek.html )
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PLT

:

Proces Lead Time.

Process capability

:

Een maat voor het vermogen van een proces om consistente
resultaten te produceren - de verhouding tussen de
toelaatbare spreiding en de werkelijke spreiding van de
resultaten van een proces. (bron http://www.sixsigma.nl).

Quick Wins

:

Oplossingen die snel kunnen worden geïmplementeerd.

Rework

:

Extra werk na productie om het product gereed te maken voor
de klant.

SIPOC

:

Suppliers Inputs Process Outputs Customer.

SO

:

Sortering en Onderhoud, mechanische afdeling Cold End OI
Maastricht (valt onder afdelingshoofd EMECO, zie Bijlage 1
organigram OI Maastricht).

SOP

:

Standard Operating Procedures, dit is een standaard
procedure om het een bestaand proces te beheersen.

SPC

:

Static Proces Control oftewel Statische proces beheersing

Stakeholders

:

Project deelnemers

Traverse

:

Automatisch Pallet transport systeem.

TIMWOOD

:

Transport, Inventory, Motion, Waiting, Over-production, Overprocessing, Defects.

Ultimo

:

ERP systeem voor de onderhoudsafdelingen (maintenance)

Value stream mapping

:

Een diagram of schematische weergave van een proces.

VSM

:

Value stream mapping

VGM

:

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Waste

:

Verspilling en/of afval.

5S

:

Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren,
Standhouden
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