Voorkomen is beter dan genezen
Het uitwerken en implementeren van een preventieve
onderhoudsstructuur bij Bruynzeel Keukens B.V.

Voorkomen is beter dan genezen
Het uitwerken en implementeren van een preventieve
onderhoudsstructuur bij Bruynzeel Keukens B.V.

Student: Nicky Tack
Studentnummer: 2044950
Docentbegeleider: Paul Knook
Opdrachtgever: Bruynzeel Keukens B.V.
Bedrijfsbegeleider: Maurice van Aert
Kader: Afstudeerstage
Opleiding: Werktuigbouwkunde, Avans Hogeschool Breda

Bergen op Zoom, 1 april 2013

Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 1 van 31

Voorwoord
Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeerstage voor de opleiding Werktuigbouwkunde op de
Avans Hogeschool te Breda. Het doel van deze afstudeerstage is specialisatie en verdieping in de
beroepspraktijk, door een opdracht uit te werken voor een bedrijf. Mijn opdracht binnen de
Technische Dienst van Bruynzeel Keukens B.V. is het uitwerken en implementeren van een
preventieve onderhoudsstructuur in de onderhoudssoftware ‘VAT’, die wordt ontwikkeld binnen de
Technische Dienst. Met deze oplossing dient het preventieve onderhoud beheerd en uitgevoerd te
kunnen worden.
In de eerste drie hoofdstukken van dit verslag is een onderzoek gedaan naar wat onderhoud precies
inhoudt en wat verschillende methoden zijn om onderhoud uit te voeren, hoe de productie bij
Bruynzeel in elkaar steekt en hoe het onderhoud wordt uitgevoerd door de Technische Dienst.
Vervolgens wordt in hoofdstukken 5 de uitwerking van het onderhoudsconcept gegeven, gevolgd
door de implementatie in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden enkele acties toegelicht die kunnen
worden gebruikt om de kwaliteit van het onderhoudsconcept te waarborgen en in de toekomst te
verbeteren. Als laatste volgen de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 8 en 9.
Ik wil Maurice van Aert bedanken voor de inhoudelijke en praktische begeleiding tijdens mijn stage,
waardoor ik de opdracht tot een goed eind heb weten te brengen. Ook wil ik Koen Deelen bedanken
voor het op maat programmeren van de onderhoudsmodule in VAT. Als laatste wil ik de overige
leden van de Technische Dienst en de teamleiders van productie bedanken voor het beantwoorden
van mijn vragen en het geven van nuttige feedback op mijn werkzaamheden.
Bergen op Zoom, 16 mei 2013
Nicky Tack
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Samenvatting
Er waren bij aanvang van de stageperiode binnen Bruynzeel meerdere plekken waar informatie over
het onderhoud gevonden kon worden, in plaats van één systeem waarin al het onderhoud verwerkt
was. Doordat er gewerkt moest worden met wisselende inspectielijsten, werd het preventieve
onderhoud als chaotisch ervaren. Het doel van dit project is het uitwerken en implementeren van
een preventieve onderhoudsstructuur. Hiervoor dient aan de hand van een onderzoek naar het
preventieve onderhoud een onderhoudsmodule in de onderhoudssoftware VAT te worden
uitgewerkt, waarmee het preventieve onderhoud beheerd en uitgevoerd kan worden. Ook dient het
onderhoudsconcept voor twee productielijnen uitgewerkt te worden. Dit dient te gebeuren op een
manier dat er voor de betrokken leden van de TD een werkbare situatie ontstaat, waarbij de kwaliteit
van dit onderhoudsconcept geborgd wordt.
Om het preventieve onderhoud volgens een vaste structuur te kunnen beheren en uitvoeren is een
onderhoudsmodule geprogrammeerd in de onderhoudssoftware ‘VAT’. Met deze module kunnen ten
eerste onderhoudswerkzaamheden per machine worden gespecificeerd, waarna er op een flexibele
wijze onderhoudstaken kunnen gedefinieerd worden. Met een muisklik kan vervolgens het
benodigde onderhoud worden ingepland en door middel van inspectielijsten worden uitgeprint. De
feedback op VAT is overwegend positief, vooral het feit dat er met overzichtelijke inspectielijsten en
volgens een vaste structuur gewerkt kan worden wordt als positief ervaren.
Met behulp van een FMEA analyse zijn de onderhoudsconcepten voor de ‘Machinale
Universeelstraat’ en de ‘Laserflex lijn’ uitgewerkt. In deze FMEA analyse wordt op functie niveau
bepaald welke componenten de oorzaak kunnen zijn van het falen van de machine. Vervolgens
worden voor deze componenten proactieve onderhoudsmaatregelen opgesteld. Aan de hand van de
feedback van de monteurs op de werkzaamheden kunnen deze onderhoudsconcepten voortdurend
verbeterd worden, door bijvoorbeeld omschrijvingen en frequenties aan te passen.
Om de kwaliteit van de onderhoudsconcepten te waarborgen kunnen een aantal KPI’s worden
gemonitord, het ‘percentage preventief onderhoud’ en de ‘technische beschikbaarheid’ van een
aantal lijnen. Momenteel is een bord opgehangen bij de TD, waarop deze KPI’s als trend zijn
weergeven. Op deze manier is voor iedereen inzichtelijk of er een stijgende lijn in de prestaties zit en
welke lijnen meer of minder aandacht nodig hebben. Door deze gegevens actief te blijven monitoren
kunnen de prestaties over een langere tijd bekeken worden.
De belangrijkste aanbevelingen om het preventieve onderhoud naar een hoger niveau te tillen zijn:




De storingsregistratie dient specifieker te gebeuren, zodat in de toekomst van deze gegevens
analyses kunnen worden gemaakt. Hiermee kan bijvoorbeeld bekeken worden hoe vaak
bepaalde onderdelen falen en wat de oorzaak daarvan is. Door aan de hand van deze
analyses frequenties te wijzigen of nieuwe preventieve maatregelen op te stellen wordt het
onderhoudsconcept steeds verder verbeterd.
Een onderhoudsconcept is geen statisch geheel, maar dient continu aangepast te worden
aan de hand van nieuwe inzichten en data, zoals feedback van monteurs en zaken die tijdens
OEE vergaderingen worden besproken. Op deze manier wordt het basis onderhoudsconcept
waarmee gestart wordt uiteindelijk een onderhoudsconcept op maat, aangepast naar de
werkelijke onderhoudsbehoefte van de installaties en machines.
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1 Inleiding
Bruynzeel Keukens B.V. (vanaf nu: ‘Bruynzeel’) is een bedrijf dat kwaliteitskeukens van puur
Nederlands design produceert. Ze leveren naast de fysieke keukens ook transport, montage, service
en reparatie aan. Het bedrijf is in 1897 opgericht als stoomfabriek ‘De Arend’ in Rotterdam, waar
houten vloerdelen en schaverij producten werden geproduceerd. Toen in 1919 deze fabriek
afbrandde werd de fabriek herbouwd, samen met een nieuwe fabriek in Zaandam. In de loop der
jaren begon men ook met de productie van vloeren, fineer en potloden. In 1937 is het bedrijf
begonnen met het produceren van keukens en vooral tijdens de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog heeft het bedrijf goede zaken gedaan in de keukenindustrie. In de jaren 70 werden
vervolgens de potlodenfabriek en de keukenfabriek verplaatst naar Bergen op Zoom, waar ze nu nog
gevestigd zijn. In 1982 gingen de verschillende Bruynzeel divisies individueel verder, waardoor
Bruynzeel Keukens een apart bedrijf werd. Het bedrijf levert keukens voor zowel in de particuliere als
de projectenmarkt en momenteel heeft Bruynzeel Keukens meer dan 40 winkels in Nederland en
België. Het bedrijf heeft inmiddels 76 jaar ervaring in de keukenindustrie en er zijn al meer dan 15
miljoen Bruynzeel keukens geproduceerd.
Probleemstelling
In de fabriek waar de onderdelen voor de keukens worden geproduceerd en geassembleerd is nog
geen structuur aanwezig waarmee het preventieve onderhoud beheerd en uitgevoerd kan worden.
Er wordt gewerkt met losse inspectielijsten die op de digitale schijf van de TD staan. Deze zijn echter
voor lang niet alle machines beschikbaar en de omschrijvingen van deze inspecties zijn heel
algemeen geformuleerd. Het onderhoud aan de lijn dat door de operators van de machines wordt
uitgevoerd is hierin ook niet verwerkt, maar is te vinden op hun eigen digitale schijf. Er zijn dus
meerdere plekken waar informatie over het onderhoud gevonden kan worden, in plaats van één
systeem waarin al het onderhoud verwerkt is.
Er is dus geen integraal onderhoudsconcept aanwezig, waarin alle onderhoudswerkzaamheden per
machine of lijn gespecificeerd zijn, waarbij wordt aangegeven met welke frequentie de
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In de huidige situatie hebben alle
onderhoudstaken voor een lijn dezelfde frequentie, wat inhoudt dat elk onderhoudsblok de volledige
machine of lijn geïnspecteerd wordt. Dus zowel onderhoud intensieve als onderhoudsarme
componenten worden met hetzelfde interval geïnspecteerd.
Doelstelling en subdoelstellingen
Het doel van dit project is het uitwerken en implementeren van een preventieve
onderhoudsstructuur. Hiervoor dient aan de hand van een onderzoek naar het preventieve
onderhoud een onderhoudsmodule in de onderhoudssoftware ‘VAT’ te worden uitgewerkt, waarmee
het preventieve onderhoud beheerd en uitgevoerd kan worden. Ook dient het onderhoudsconcept
voor twee productielijnen uitgewerkt te worden. Dit dient te gebeuren op een manier dat er voor de
betrokken leden van de TD een werkbare situatie ontstaat, waarbij de kwaliteit van dit
onderhoudsconcept geborgd wordt.
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Deze doelstelling is op te delen in vijf subdoelstellingen:
1. Een onderzoek doen naar de wijze waarop het preventieve onderhoud binnen Bruynzeel
beheerd en uitgevoerd wordt.
2. Het implementeren van een onderhoudsmodule in ‘VAT’. Hiermee moet het preventieve
onderhoud zowel beheerd als uitgevoerd moeten kunnen worden.
3. De wensen van de monteurs meenemen in de uitwerking, aangezien zij met de inspectielijsten
moeten werken. De oplossing moet dus gedragen worden door het personeel van de TD.
4. Het volledig uitwerken van het onderhoudsconcept voor de ‘Machinale Universeelstraat’ en de
‘Laserflex lijn’, wat dient te gebeuren op aggregaat niveau.
5. De kwaliteit van het onderhoudsconcept borgen door maatregelen op te stellen die in de
toekomst gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van het onderhoudsconcept te valideren en
te verbeteren.

Werkwijze
Om dit doel te bereiken is de volgende werkwijze gehanteerd: Als eerste is er in hoofdstuk 2 een
beschrijving gegeven van onderhoud dat aan technische installaties kan worden uitgevoerd, waarbij
de verschillende mogelijke onderhoudsvormen en een uitleg over het onderhoudsconcept gegeven
is. Vervolgens is in hoofdstuk 3 het productieproces bij Bruynzeel toegelicht, om meer inzicht te
krijgen in de handelingen die de machines moeten verrichten om keukens te produceren. In
hoofdstuk 4 is vervolgens een onderzoek naar de manier waarop het onderhoud bij Bruynzeel wordt
uitgevoerd uitgewerkt. Hierin zijn onder andere de onderhoudsstrategie, hoe het onderhoud wordt
uitgevoerd en enkele verbeterpunten te vinden.
De realisatie van het project begint bij hoofdstuk 5, waar wordt toegelicht hoe het
onderhoudsconcept is opgesteld en welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de
onderhoudsmaatregelen en de te genereren inspectielijsten. Vervolgens is in hoofdstuk 6 de
implementatie in VAT uitgewerkt, door als eerste een uitleg van het programma te geven. Vervolgens
zijn de onderhoudsmodule en de ingebouwde functionaliteiten toegelicht, zoals het automatisch
genereren van voormeldingen en inspectielijsten. Om de kwaliteit van het onderhoudsconcept te
waarborgen zijn in hoofdstuk 7 een aantal maatregelen gegeven waarmee ten eerste de kwaliteit van
het onderhoudsconcept gewaarborgd kan worden en ten tweede het onderhoudsconcept aan de
hand van nieuwe inzichten in de toekomst verbeterd kan worden.
In hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste conclusies toegelicht, door deze per fase van het project te
behandelen. Het project wordt vervolgens afgesloten met hoofdstuk 9, waarin de aanbevelingen zijn
te vinden.
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2 Onderhoud
In dit hoofdstuk is het onderhoud dat verricht kan worden aan technische installaties uitgewerkt. Dit
is gedaan door eerst een definitie van onderhoud te geven, waarna de verschillende soorten
onderhoud die mogelijk zijn worden uitgewerkt. Als laatste wordt een beschrijving gegeven van een
onderhoudsconcept.

2.1

Definitie onderhoud

De volgende definitie wordt gehanteerd voor onderhoud [1]: ‘Onderhoud is het totaal aan
activiteiten dat nodig is om een systeem in een bepaalde conditie te houden of terug te brengen,
waarmee de gevraagde mate van functionaliteit van het systeem geborgd is.’ Met de gevraagde
mate van functionaliteit wordt in dit geval bedoeld dat de machine producten van een aanvaardbare
kwaliteit kan produceren zonder dat de veiligheid in het geding komt. Op het moment dat dit niet
mogelijk is wordt er gesproken van een storing.

2.2

Soorten onderhoud

In de definitie van onderhoud komen twee begrippen naar voren:
‘het in een bepaalde conditie houden’, wat duidt op preventief
onderhoud, en ‘het naar een bepaalde conditie terugbrengen’, wat
duidt op correctief onderhoud. Deze vormen van onderhoud [1-2]
worden hieronder besproken, in figuur 2.1 zijn verschillende
onderhoudsmethoden overzichtelijk weergegeven.
Bij
correctief
onderhoud
worden
er
alleen Figuur 2.1: Overzicht onderhoudsmethoden
onderhoudswerkzaamheden aan een machine verricht op het
moment dat er een storing wordt waargenomen. De gebruikte methode wordt ook wel
‘storingsafhankelijk onderhoud (SAO)’ genoemd. Deze methode van onderhoud kan alleen worden
toegepast indien er een lage faalkans van een component is in combinatie met een lage
gevolgschade indien er een storing optreedt.
Onder preventief onderhoud worden werkzaamheden verstaan met als doel het voorkomen van
storingen, onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een voordeel hiervan is dat het
onderhoud ingepland kan worden op momenten dat het goed uitkomt, bijvoorbeeld tijdens
productiestops. Er zijn twee onderhoudsmethoden die toegepast worden: ‘toestandsafhankelijk
onderhoud (TAO)’ en ‘gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO)’.
Indien toestandsafhankelijk onderhoud wordt toegepast, worden er inspecties aan de machine
verrricht. Tijdens deze inspectie wordt de conditie van een aantal componenten van de machine
gemeten en vergeleken met een vooraf bepaalde waarde. Indien deze waarde overschreden wordt,
wordt een component vervangen. Belangrijk bij deze onderhoudsmethode is het bepalen van het
inspectie interval. Inspecties kosten namelijk geld, dus er moeten er niet teveel uitgevoerd worden.
Maar te weinig inspecties kan betekenen dat een component alsnog faalt voordat dit waargenomen
kan worden. In onderstaand figuur 2.2 is te zien hoe dit interval bepaald kan worden. Er zit een
tijdspanne tussen het moment dat een component meetbare slijtage begint te vertonen en werkelijk
zal falen. Ergens in dit interval zal de inspectie uitgevoerd moeten worden om het aanstaande falen
te kunnen detecteren. Hieruit kan afgeleid worden dat de tijdspanne tussen meetbare slijtage en het
moment van falen het maximale inspectie interval is voor een bepaalde component.
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Figuur 2.2: Bepaling interval storingsafhankelijk onderhoud

De tweede onderhoudsmethode die onder het preventief onderhoud valt is het gebruiksafhankelijk
onderhoud. Hierbij wordt een component na een vooraf bepaalde tijd vervangen. Deze tijd kan
gespecificeerd worden als draaiuren, omwentelingen, zaagmeters, geproduceerde onderdelen etc.,
afhankelijk van de toepassing. Om gebruiksafhankelijk onderhoud uit te voeren dient dus de
levensduur van een component bekend te zijn. Indien deze voor een aantal componenten gemeten
wordt, kan er bijvoorbeeld een normale verdeling uitkomen, zoals in onderstaand figuur 2.3:

Figuur 2.3: Voorbeeld gemeten levensduur componenten

Belangrijk is de keuze die gemaakt wordt wat betreft het tijdstip dat een component vervangen
wordt. Indien een component te vroeg vervangen wordt, zal er waarschijnlijk kapitaalvernietiging
plaatsvinden doordat deze nog een tijdje mee zou gaan. Maar als er langer wordt gewacht met
vervangen zal de kans dat deze faalt stijgen. In bovenstaand figuur is de kans dat een component bij
de rode lijn 1 faalt maar 2,5%, terwijl dit bij lijn 2 al 16% is. Dit is dus een bewuste keuze die gemaakt
moet worden tussen kosten en faalkans.
Conventioneel werd er bij veel technische bedrijven alleen correctief onderhoud uitgevoerd, maar de
machines worden steeds complexer waardoor de roep om preventief onderhoud steeds groter
wordt. Stilstanden bij storing duren steeds langer en de kosten hiervan lopen steeds verder op.
Vandaar dat veel bedrijven zijn overgestapt op preventief onderhoud, waarbij elk onderhoudsblok de
machine na wordt gelopen en componenten die slijtage vertonen vervangen kunnen worden. Op
deze manier wordt de technische beschikbaarheid van de machine verhoogd waardoor het
productieproces soepeler verloopt. Hieronder zijn de voor- en nadelen van de verschillende
onderhoudsmethoden opgesomd in tabel 2.1.
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SAO

TAO

Voordelen

Nadelen

• Geen onnodige demontage van de
machine.
• Kosten zijn laag doordat alleen
noodzakelijk onderhoud wordt
uitgevoerd.
• Een component wordt niet eerder
vervangen dan noodzakelijk.
• Minder onverwacht uitvallen van
machines.
• Ervaring uit inspecties kan gebruikt
worden voor modificaties etc.

• Productieverlies door stilstand.
• Panieksituatie door onverwachte
storing.
• Componenten zijn vaak niet op
voorraad.
• Het is moeilijk om een goed
inspectieschema te maken.
• Inspecties en metingen zijn redelijk
duur
• Defecten die tijdens een inspectie
worden gevonden kunnen niet meer
worden ingepland voor dat moment.
• Onderhoudskosten kunnen oplopen
als het moment van vervangen niet goed
is bepaald.
• Groter aantal onderhoudsbeurten
verhoogt de kans op storingen door
(de)montage van de machine.

• Minimale kans op storingen
• Vervangende componenten en
benodigde gereedschappen zijn tijdig
aanwezig
• Bij goede planning wordt het
onderhoud niet overhaast uitgevoerd.

GAO

Tabel 2.1: Overzicht voor- en nadelen van de verschillende onderhoudsmethoden

2.3

Het onderhoudsconcept

Een onderhoudsconcept is een geordende lijst onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld per
machine, per lijn of per combinatie van machines. Bij alle onderhoudswerkzaamheden worden de
volgende zaken gespecificeerd [3]:







Omschrijving van het uit te voeren onderhoud
Extra informatie, bijvoorbeeld toleranties of aandachtspunten
Benodigde documentatie
Onderhoudsmethode
Uitvoerder
Frequentie

Op deze manier is het onderhoud op een uniforme manier uitgewerkt voor alle machines en is er een
duidelijke structuur aanwezig in de documentatie van de onderhoudswerkzaamheden.
Door de frequenties van de onderhoudswerkzaamheden te bepalen kan geborgd worden dat de
juiste hoeveelheid onderhoud wordt uitgevoerd. Een component die niet storingsgevoelig is kan met
een lagere frequentie gecontroleerd worden dan een component waarvan bekend is dat deze vaak
problemen oplevert. Als er bijvoorbeeld elke 4 weken een onderhoudsblok is ingepland voor een
machine, dienen alle onderhoudswerkzaamheden voor die machine een frequentie te hebben die
een veelvoud van 4 is. Op deze manier kan het onderhoud altijd in het onderhoudsblok worden
uitgevoerd en wordt ervoor gezorgd dat alle componenten van de machine de juiste hoeveelheid
onderhoud krijgen.
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3 Productie bij Bruynzeel
Nadat in het vorige hoofdstuk het onderwerp ‘onderhoud’ is ingeleid, volgt nu een beschrijving van
het productieproces dat binnen Bruynzeel plaatsvindt. De zes belangrijkste lijnen / machinegroepen
worden behandeld, namelijk de zagerij, de kantenbewerkingsmachines, de transportsystemen bij de
kantenbewerkingsmachines, de boorstraat, de voormontage en de assemblage. In bijlage 2 zijn 3Doverzichten te vinden van de ‘Machinale Universeelstraat’ en de ‘Laserflex lijn’.
De personeelsbezetting van de afdelingen is de volgende: Elke
afdeling heeft een teamleider, welke de leiding heeft over de
afdeling. Daaronder staan de teamcoaches, welke de dagelijkse
gang van zaken regelen. Indien er in meerdere ploegen wordt
geproduceerd bij een lijn, is er voor elke ploeg een teamcoach.
Onder de teamcoaches komen vervolgens de operators, welke de
machines die tot de afdeling horen bedienen.
Om de kasten voor de keukens te produceren worden spaanplaten
gebruikt, welke aan de boven en onderkant al zijn voorzien van
een toplaag en vele kleuren kunnen hebben, zoals te zien is in
figuur 3.1. Binnen Bruynzeel hoeven dus alleen de zijkanten van de Figuur 3.1: Spaanplaten
spaanplaten bewerkt te worden.

3.1

Zagerij

De zagerij maakt deel uit van de Laserflex lijn en bestaat uit een platenmagazijn en een
zaaginstallatie. Een portaalrobot pakt de spaanplaten die door de operators worden ingevoerd en
transporteert deze naar het platenmagazijn. Ook worden door deze portaalrobot de spaanplaten uit
het platenmagazijn naar de zaaginstallatie getransporteerd, waar ze automatisch op de juiste
afmetingen worden gezaagd. Er is gekozen voor dit platenmagazijn omdat de Laserflex lijn allerlei
onderdelen met verschillende kleuren en afmetingen door elkaar produceert en er dus niet een
pallet vol met dezelfde spaanplaten tegelijk kan worden verwerkt.
De zaaginstallatie zaagt de onderdelen volautomatisch in de juiste afmetingen. Niet alle planken die
uit een plaat worden gezaagd hebben dezelfde afmetingen, de installatie bepaalt aan de hand van de
planken die voor die dag geproduceerd moeten worden hoe de platen gezaagd worden. Met behulp
van rollenbanen en aanslagen worden de spaanplaten naar de eerste zaagmachine getransporteerd,
waar ze in lange stroken worden gezaagd. Vervolgens worden deze stroken haaks naar de volgende
zaag getransporteerd, welke ze in de juiste afmetingen zaagt. Het afval wat tijdens het zagen
overblijft wordt automatisch met behulp van een transportsysteem naar de breekmachine
getransporteerd. Deze breekmachine verpulvert de stukken spaanplaat die niet gebruikt konden
worden tot houtmot, welke wordt gebruikt om de fabriek te verwarmen.

3.2

Kantenbewerkingsmachines

De kantenbewerkingsmachines bewerken de zijkanten van de planken, door er een kantenband op te
plakken en deze netjes af te werken. Binnen Bruynzeel zijn er twee lijnen die deze machines
bevatten, namelijk de Machinale Universeelstraat en de Laserflex lijn. De Laserflex lijn wordt vooral
gebruikt om de fronten van de keukenkasten te bewerken, waar dus de hoogste kwaliteit gevraagd
wordt aangezien deze zich in het zicht bevinden. De Laserflex lijn bewerkt allerlei planken met
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verschillende kleuren en afmetingen door elkaar heen en bevat een enkele kantenlijmer, welke één
zijde van de plank tegelijk kan bewerken. De planken worden met een rondlooptransport terug naar
de machine getransporteerd en kunnen met een portaalrobot gedraaid worden. Op deze manier
wordt elke plank vier keer bewerkt door de machine, één keer per zijde.
De Machinale Universeelstraat wordt vooral gebruikt om de rompdelen te bewerken, aangezien deze
niet in het zicht zitten is hier een lagere kwaliteit vereist. Voor deze lijn worden spaanplaten gebruikt
die met een kleine overmaat ingekocht worden. De Machinale Universeelstraat bevat twee
machines, welke beide een vaste zijde en een beweegbare zijde hebben, zodat de planken aan twee
zijden tegelijk bewerkt kunnen worden. Tussen de machines worden de planken met behulp van het
draaistation 90 graden gedraaid. De Machinale Universeelstraat bewerkt vaak grote hoeveelheden
planken met dezelfde kleur en afmetingen achter elkaar. Als er wordt overgeschakeld op een andere
plankafmeting, hoeft de machine zich maar één keer te verstellen voor de nieuwe plankafmeting.
De machines zijn opgedeeld in aggregaten, welke allemaal een functie vervullen in het
productieproces. Hierbij moet gedacht worden aan aggregaten die voor een bewerking staan, zoals
een freesaggregaat, maar ook aan aggregaten met een algemene werking, zoals het
aanvoertransport. Een volledig overzicht van de aggregaten per kantenbewerkingsmachine is te
vinden in bijlage 3. De volgende bewerkingen worden door de machines uitgevoerd op de planken:

1.

Formaatfrezen

De planken worden een paar millimeter te groot ingekocht of
gezaagd, zodat er met de frees nog een klein stukje afgefreesd kan
worden.

2.

Verlijmen

De kantenband wordt met behulp van smeltlijm of een laser aan de
plank gehecht en met aandrukrollen vastgedrukt.

3.

Kappen

De uitstekende stukjes kantenband aan de zijkanten worden eraf
gekapt.

4.

Profielfrezen

De randen van de plank worden gefreesd met een radius, zodat er
geen scherpe randen aan de plank zitten en deze er netjes uitziet.

5.

Contourfrezen

De hoekjes van de plank worden met een radius gefreesd.

6.

Schrapers

De schrapers schrapen uitstekende randjes van de kantenband en
lijmresten weg, tevens schrapen ze de machine slag uit het
onderdeel.

7.

Borstelen

De randen van de plank worden geborsteld en gepolijst met
meerdere borstel- en polijstsystemen.

8.

Groef

Indien dit nodig is kan er een groef in de plank worden gezaagd.

9.

Camera inspectie

Met behulp van het camera inspectie systeem wordt automatisch
beoordeeld of de geproduceerde plank aan de gestelde eisen
voldoet. Is dit niet het geval, dan wordt de plank afgekeurd en
automatisch uitgeworpen.
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3.3

Transportsystemen Laserflex lijn en Machinale Universeelstraat

3.3.1 Machinale Universeelstraat
Bij de invoerzijde van de Machinale Universeelstraat bestaat deze uit een stapelaar, welke de
planken van de pallets afstapelt, enkele rollenbanen die een tussenbuffer vormen en traversewagens
om de pallets van de verschillende rollenbanen naar de machine te transporteren. Aan de
uitvoerzijde zijn dezelfde componenten te vinden, inclusief een afkeurtransport met behulp van
transportbanden en een palletmagazijn waar pallets in verschillende afmetingen staan om de
planken met verschillende afmetingen op te kunnen stapelen.
3.3.2 Laserflex lijn
Het transportsysteem van de Laserflex lijn bestaat uit enkele transportbanden en riementransporten
om de gezaagde planken naar de tussenbuffer te transporteren. Onderweg worden de planken
eventueel gedraaid met een vacuümlifter en gelabeld met een automatische labelprinter. De lift bij
de tussenbuffer legt de planken vervolgens in de tussenbuffer totdat het systeem opdracht geeft om
ze het productie proces in te sturen. In dit geval worden ze met behulp van transportbanden naar de
portaalrobot getransporteerd, welke ze op het invoertransport van de kantenbewerkingsmachine
legt. Aan het eind van de lijn bevindt zich ook nog een eindbuffer.

3.4

Boorstraat

De boorstraat wordt gebruikt om patronen van gaten te boren in de planken die bewerkt zijn voor de
assemblage. In de boorstraat worden de algemene boorpatronen geboord die op de standaard
onderdelen die in grote series geproduceerd worden van toepassing zijn. Pas bij de assemblage
worden de specifieke boorpatronen in de plank geboord die specifiek zijn voor de kast waarvoor de
plank gebruikt wordt. In de bodemplanken worden voornamelijk gaten geboord voor de plintpoten
en de drevels. De plintpoten zitten onder de kast, hiermee kunnen de kasten in hoogte worden
versteld. De drevels, zie figuur 3.2, dienen voor de assemblage van de zijplanken en worden in de
boorstraat ook direct in de geboorde gaten bevestigd met behulp van lijm. In de bovenplanken
worden alleen gaten geboord voor de drevels. Als laatste de zijplanken van de kast, zoals te zien in
figuur 3.3, waarin gaten kunnen worden geboord voor de drevels, de legplanken, ophangsystemen
en scharnierbevestiging.

Figuur 3.2: Drevels in een bovenplank
Figuur 3.3: Boorpatroon in een zijplank

Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 12 van 31

3.5

Voormontage

In de voormontage worden de halffabricaten die met behulp van de kantenbewerkingsmachines zijn
bewerkt verder voorbereid op de assemblage. De drie belangrijkste machines zijn de ‘deuren
machine’, de ‘la voorstukken machine’ en de ‘scharnier inzet machine’, welke de fronten bewerken.
De deurenmachine kan de volgende bewerkingen uitvoeren op de deuren: gaten boren voor de
greep, scharnieren in de deuren zetten en rubbertjes, puffers genoemd, op de deur bevestigen als
bescherming tegen het dichtslaan. Ook kan de machine een uitsparing uitfrezen voor de inleggrepen,
zoals te zien in figuur 3.4.
De la voorstukken machine voert dezelfde
bewerkingen op la voorstukken uit als de
deurenmachine op deuren, enkel is het zetten
van een scharnier nu vervangen door het
bevestigen van een mechanisme waarmee het la
voorstuk op de la kan worden bevestigd. De
laatste machine is de scharnier inzet machine,
welke met een hoge snelheid scharnieren en
puffers in de deuren kan zetten.

3.6

Figuur 3.4: Inleggrepen

Assemblage

De laatste stap in het productieproces is het assembleren van de verschillende kastplanken tot een
volledige kast. Binnen Bruynzeel staan meerdere assemblage lijnen om aan de gevraagde capaciteit
te kunnen voldoen. Hier komen de bodemplanken, bovenplanken en zijplanken samen en worden ze
geassembleerd tot een kast. Binnen de assemblage lijn kunnen ook gaten worden geboord in de
zijplanken voor de drevels, de legplanken, ophangsystemen en scharnierbevestiging. Over het
algemeen worden hier de boorpatronen geboord welke specifiek nodig zijn de specifieke kast
waarvoor de plank gebruikt wordt. Verder worden binnen de assemblagelijnen de
bevestigingssystemen voor de scharnieren op de zijplanken van de kast bevestigd.
Als de planken samenkomen in de assemblagelijn wordt de lijm geïnjecteerd in de gaten voor de
drevels, waarna de zijplanken tegen de bodem- en bovenplank worden geperst met de voorpers. De
vastgelijmde drevels zorgen voor de fixatie van de verschillende kastplanken. Vervolgens moet
handmatig de achterplank in de kast worden geschoven, door deze in de uitgezaagde groef te
schuiven. Als de achterplank in de kast is geschoven wordt deze verder getransporteerd naar de
hoofdpers, waar met behulp van tackers de achterplank vast wordt geniet. Als dit is gebeurd wordt
de kast verder getransporteerd, waarna de deuren handmatig bevestigd worden op de rest van de
kast met behulp van de scharnierbevestiging. De laatste stap in de assemblage lijnen is een visuele
kwaliteitscontrole van de kast, waarna deze ingepakt en ingeladen kan worden om te worden
getransporteerd naar de klant.
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4 Onderzoek naar het onderhoud binnen Bruynzeel
Om inzicht te krijgen in de manier waarop het onderhoud binnen Bruynzeel wordt uitgevoerd is er
een onderzoek gedaan door middel van interviews met teamleiders en de manager van de TD en het
bekijken van cursussen over onderhoud [4-5]. Ook is er regelmatig gesproken met zowel de
monteurs als de praktijkbegeleider. De uitwerkingen van de interviews met de teamleiders zijn te
vinden in bijlage 4. Ook is er een aantal keer meegelopen met het onderhoud aan de ‘Machinale
Universeelstraat’ en de ‘Laserflex lijn’. Het gevoerde onderhoudsbeleid is onderzocht, de manier
waarop het onderhoud wordt uitgevoerd en hoe het onderhoud gedocumenteerd is. Ook is
uitgewerkt waar de TD van Bruynzeel staat met betrekking tot preventief onderhoud en wat
verbeterpunten voor de TD zijn.

4.1

Onderhoudsbeleid

Voor de TD van Bruynzeel werken elf vaste medewerkers en twee stagiaires. De elf vaste
medewerkers bestaan uit een manager, projectleider, werkvoorbereider, magazijnmeester en zeven
monteurs in wisselende diensten. Enkele werkzaamheden van de TD zijn het uitvoeren van
onderhoud en modificaties, beheren van materialen en technische documentatie, afsluiten van
servicecontracten, het treffen van voorbereidingen voor het installeren van nieuwe installaties en
het inhuren van externe monteurs indien deze nodig zijn om de monteurs van de TD te
ondersteunen. Er is een scheiding tussen elektromonteurs en mechanische monteurs, maar er wordt
wel geprobeerd door middel van trainingen en cursussen de monteurs allround te trainen.
Er is door de TD een keuze gemaakt om alleen storingsafhankelijk en toestandsafhankelijk
onderhoud uit te voeren. De keuze om geen gebruiksafhankelijk onderhoud uit te voeren is gemaakt
omdat er weinig data beschikbaar is over de standtijd van de verschillende componenten op de
machines. Doordat er lang gewerkt is met een urenregistratie d.m.v. papieren briefjes is er geen
goede historie opgebouwd met gegevens over de machines en componenten. Wel wil men in de
toekomst naar een situatie toe werken waarin er meer gebruiksafhankelijk onderhoud wordt
uitgevoerd door meer gegevens over de machines en componenten te verzamelen.
Een belangrijke ‘Kritische Prestatie Indicator (KPI)’ die door de TD maandelijks wordt bijgehouden is
het percentage uitgevoerd preventief onderhoud ten opzichte van het totaal uitgevoerde
onderhoud. Doordat de monteurs in hun urenverantwoording aangeven welke soort
werkzaamheden ze hebben uitgevoerd is dit percentage uit te rekenen. De doelstelling voor deze KPI
is momenteel vastgesteld op 65%. Hieronder in tabel 4.1 volgt een overzicht van de beschikbare data
over deze KPI, waarin de maanden waarin de doelstelling niet is gehaald met rood zijn aangegeven.

Periode

Percentage preventief onderhoud

September 2012
Oktober 2012
November 2012
December 2012
Januari 2013
Februari 2013
Maart 2013
April 2013
Mei 2013

60%
57%
69%
77%
67%
56%
74%
66%
73%
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4.2

Uitvoering onderhoud

Momenteel zijn er bij Bruynzeel drie soorten onderhoud gedefinieerd, namelijk eerste lijns, tweede
lijns en derde lijns onderhoud. Hieronder in tabel 4.2 volgt een overzicht van welke werkzaamheden
tot de verschillende soorten onderhoud horen en wie het onderhoud uitvoert.

Onderhoudssoort
Eerste lijns
Tweede lijns
Derde lijns

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Smeren
Reinigen
Gereedschapwissels
Inspecties (TAO)
Reparaties (SAO)
Inspecties
Reparaties

Uitvoerder
Operators
Technische Dienst
Externe monteurs
Leverancier machine
Specialisten

Tabel 4.1: Overzicht onderhoudssoorten

Eerste lijns onderhoud:
Onder het eerste lijns onderhoud vallen alle onderhoudswerkzaamheden die de operators aan de
machine zelf uitvoeren. Ze moeten ervoor zorgen dat de machine op tijd gereinigd wordt indien deze
vervuild is. Ook dienen ze de juiste smeerpunten van de machines te smeren op het juiste moment,
aan de hand van smeerschema’s en kleurcoderingen op de machine. De laatste
onderhoudswerkzaamheden die de operators uitvoeren zijn het wisselen van gereedschappen indien
deze de gevraagde kwaliteit niet meer kunnen leveren.
Tweede lijns onderhoud:
Het tweede lijns onderhoud wordt uitgevoerd door de TD en bestaat uit toestandsafhankelijk
onderhoud (inspecties) en storingsafhankelijk onderhoud (reparaties bij storing). Indien er bij een
machine een storing is wordt er een standaard stappenplan gevolgd, door zowel operators als de
monteurs van de TD. In bijlage 5 is hiervan een stroomschema te vinden. Kort samengevat belt de
operator die de storing ontdekt de storingstelefoon, welke in gebruik is door één van de monteurs.
Vervolgens gaat een monteur samen met de operator naar de storing kijken, om te achterhalen wat
de oorzaak van de storing is. Indien de storing niet direct is op te lossen bepaalt de werkvoorbereider
welke vervolgstappen er genomen gaan worden om de machine zo snel mogelijk weer te repareren.
Als de reparatie voltooid is blijft de monteur op locatie tot de machine weer goed functioneert.
Vervolgens dient de teamleider die verantwoordelijk is voor de machine ingelicht te worden en de
monteur dient zijn werkzaamheden in het systeem in te voeren.
De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van een jaarplanning, waarbij elke machine of lijn een
bepaald inspectie interval heeft. Voor elk onderhoudsblok wordt er een verantwoordelijke monteur
aangewezen, welke de leiding heeft over het uit te voeren onderhoud. Vaak worden er voor
onderhoud aan de grote lijnen externe monteurs ingehuurd, welke de monteurs van de TD kunnen
ondersteunen bij hun inspectie en reparatie werkzaamheden. Voorafgaand aan het onderhoudsblok
bespreken de verantwoordelijke monteur en de betreffende teamcoach een lijst met eventuele
actiepunten die uitgevoerd moeten worden. Tijdens het onderhoudsblok wordt de hele machine
geïnspecteerd aan de hand van een inspectielijst, waarbij alle componenten die op deze lijst staan elk
onderhoudsblok worden geïnspecteerd. Indien er afwijkingen aan componenten worden ontdekt,
wordt aangegeven wat het probleem is zodat men gepaste vervolgacties kan ondernemen.
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Derde lijns onderhoud:
Het derde lijns onderhoud wordt meestal uitgevoerd tijdens de winter- en zomerstop. In de
winterstop staat de fabriek twee weken stil, tijdens de zomerstop drie. De TD zorgt ervoor dat er op
tijd afspraken worden gemaakt met de leveranciers van de machines of specialisten. Deze mensen
hebben heel specifieke kennis over de machines en zijn dus op de hoogte van alle details, waardoor
ze specifieke onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren.

4.3

Documentatie van het onderhoud

Er zijn twee zaken met betrekking tot het onderhoud die gedocumenteerd worden: de uitgevoerde
werkzaamheden met behulp van werkorders en het uit te voeren onderhoud met behulp van
planningen en inspectielijsten. Elke monteur is ervoor verantwoordelijk dat hij zijn urenregistratie in
‘VAT’ invoert, waarbij wordt aangegeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, waar deze zijn
uitgevoerd en hoelang de monteur met de werkzaamheden bezig is geweest. Verdere informatie
over het programma ‘VAT’ en wat de ingebouwde functionaliteiten zijn, zijn te vinden in hoofdstuk 6.
Wat betreft het uit te voeren onderhoud is er geen centraal systeem aanwezig waarin de uit te
voeren inspecties gedocumenteerd staan. Vroeger werd er gewerkt met de onderhoudssoftware
‘PlannExpert’, maar doordat hiervoor geen draagvlak was is men gestopt met het gebruiken van dit
programma. Er zijn enkel nog losse inspectielijsten over die uit ‘PlannExpert’ zijn gehaald die op de
digitale schijf van de TD staan. Deze zijn echter voor lang niet alle machines beschikbaar en de
omschrijvingen van deze inspecties zijn heel algemeen geformuleerd. Verder zijn er geen frequenties
aan deze inspectiewerkzaamheden gekoppeld, waardoor alle componenten die op de lijst staan even
vaak geïnspecteerd worden, ongeacht de hoeveelheid onderhoud die de componenten
daadwerkelijk nodig hebben.
Bij de aanschaf van de Machinale Universeelstraat en de Laserflex lijn is er bij de machinefabrikant
een ‘onderhoudsmanager’ aangeschaft, maar deze genereert onrealistische en onoverzichtelijke
inspectielijsten, welke veel te omvangrijk zijn. De monteurs werken dan ook niet graag met deze
inspectielijsten. Ook is het eerste lijns onderhoud binnen deze systemen niet verwerkt, dit is te
vinden de digitale schijf van productie.
Binnen Bruynzeel heeft men voor de nieuwste assemblage lijn, lijn 7, zelf een Excel tabel uitgewerkt
waarin de onderhoudswerkzaamheden beschreven zijn. Deze wordt elk onderhoudsblok
meegenomen door de monteurs en dit zijn de enige inspectielijsten waar men zeer tevreden over is.
Vooral de overzichtelijke structuur en het feit dat het realistische inspectielijsten zijn wordt
geprezen.
Er zijn dus meerdere plekken waar informatie over het onderhoud gevonden kan worden, in plaats
van één systeem waarin al het onderhoud verwerkt is, waardoor het preventieve onderhoud niet
volgens een vaste structuur uitgevoerd kan worden. Doordat er gewerkt moet worden met
wisselende inspectielijsten, welke vaak ook nog onvolledig en te algemeen geformuleerd zijn, wordt
het preventieve onderhoud als chaotisch ervaren.
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4.4

Preventief onderhoud

Waar een onderhoudsorganisatie zich bevindt met betrekking tot het preventieve onderhoud, is op
te delen in vijf fases [6]. Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze fases:

Fase

Kenmerken

Brandjes blussen
Vastlegging
Beheersen
Optimaliseren
Besturen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De enige werkzaamheden zijn het oplossen van storingen
Geen registratie
Een eerste onderhoudsconcept
Begin van historie opbouw
Onderhoudssoftware
Goed doordacht onderhoudsconcept
‘Plan – Do – Check – Act’ cirkel wordt grotendeels doorlopen
Cultuur richting preventief denken
Geoptimaliseerd onderhoudsconcept
Storingsanalyses
‘Plan – Do – Check – Act’ cirkel wordt geheel doorlopen
Weinig verbeterpotentieel
Machinepark is zo betrouwbaar en beheersbaar mogelijk
KPI’s zijn vastgelegd, zichtbaar en belangrijk

Tabel 4.2: Fases waarin een onderhoudsorganisatie zich kan bevinden met betrekking tot preventief onderhoud

De TD van Bruynzeel bevindt zich momenteel in de vastlegging fase, aangezien deze kenmerken
passen bij de huidige manier van werken. Buiten het oplossen van storingen is men bezig met het
investeren in preventief onderhoud door middel van een eerste onderhoudsconcept, het opbouwen
van historie met betrekking tot de belangrijkste gereedschappen op de kantenbewerkingsmachines
en men is aan het onderzoeken of er een onderhoudssoftware pakket aangeschaft moet worden.
Gezien de huidige grootte van de TD van Bruynzeel zou de optimalisatie fase de meest geschikte fase
zijn. Hierin is het onderhoudsconcept geoptimaliseerd aan de hand van verzamelde data wat betreft
de historie van componenten en het uitvoeren van storingsanalyses.
Om het preventieve onderhoud goed van de grond te krijgen moeten de medewerkers overtuigd zijn
van de toegevoegde waarde die dit heeft. Dit betekent dat er een realistisch onderhoudsconcept
moet zijn en dat monteurs ook daadwerkelijk moeten worden ingepland voor preventief onderhoud.
Op deze manier voelen ze dat het preventieve onderhoud belangrijk is. Ook dient de registratie van
storingen specifieker te gebeuren, om eventueel in die toekomst storingsanalyses uit te voeren om
het preventieve onderhoud te analyseren. De volgende punten zijn aandachtspunten om in de
toekomst storingsanalyses uit te kunnen voeren:




Storingen registreren op aggregaat niveau in plaats van machine niveau.
Storingswijze vastleggen, bijvoorbeeld: vastlopen, lekkage, breuk/scheur, slijtage etc.
Storingsoorzaak vastleggen, bijvoorbeeld: bedieningsfout, slijtage, montagefout, smering etc.

Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 17 van 31

4.5

Verbeterpunten

Aan de hand van de opgedane ervaringen tijdens de onderhoudsblokken en de gesprekken met de
teamleiders zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd voor het uit te voeren onderhoud door
de TD:


Om het preventief onderhoud naar een hoger plan te tillen dient de storingsregistratie
specifieker te gebeuren, zodat in de toekomst van deze gegevens analyses kunnen worden
gemaakt. Hiermee kan bijvoorbeeld bekeken worden hoe vaak bepaalde onderdelen falen en
wat de oorzaak daarvan is. Door aan de hand van deze analyses frequenties te wijzigen of
nieuwe preventieve maatregelen op te stellen wordt het onderhoudsconcept steeds verder
verbeterd.



Indien er van een aantal componenten genoeg data is verzameld om een betrouwbare
levensduur inschatting te doen, kan er gestart worden met het invoeren van
gebruiksafhankelijk onderhoud. Op deze manier kunnen storingen voorkomen worden en
hoeven deze componenten minder frequent geïnspecteerd te worden.



Door de inspecties uit te voeren met behulp van meetapparatuur, zoals trillings-, ultrasoneen thermische meters, worden objectieve gegevens verzameld over de conditie van de
componenten. Ook kunnen deze gegevens vervolgens vergeleken worden met oudere meet
data zodat een nauwkeurige inschatting gedaan kan worden over de conditie van de
componenten.



Indien er onderhoud wordt uitgevoerd aan een grote lijn, de Machinale Universeelstraat en
de Laserflex lijn bestaan beide uit ongeveer 60 machines, moeten er tekeningen bij de
inspectielijsten toegevoegd worden waarop alle machinenummers vermeld staan. Vooral
externe monteurs hebben vaak moeite om de juiste machine te vinden aan de hand van
alleen het machine nummer en de omschrijving.
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5 Onderhoudsconcept
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het onderhoudsconcept is opgesteld, waarbij de methode van
Gits [1] als leidraad is gebruikt. Dit houdt in dat er eerst een lijst onderhoudswerkzaamheden
opgesteld wordt volgens een standaard methode, waarna deze geëvalueerd wordt om zo de
onderhoudswerkzaamheden te verbeteren.

5.1

Opstellen onderhoudswerkzaamheden

De eerste stap is het opstellen van de benodigde
onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor heeft Gits het
volgende stappenplan opgesteld:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Toegepaste onderhoudsmethoden vastleggen
Onderhoudswerkzaamheden specificeren
Onderhoudsintervallen vaststellen
Onderhoudswerkzaamheden clusteren
Onderhoudsintervallen harmoniseren
Onderhoudswerkzaamheden
groeperen
onderhoudsblokken

in
Figuur 5.1: Opstellen onderhoudsconcept volgens Gits

Dit stappenplan is niet letterlijk gevolgd, maar wel grotendeels gebruikt tijdens de uitwerking.
Hieronder is beschreven hoe met behulp van deze methode het onderhoudsconcept is uitgewerkt.
1) Toegepaste onderhoudsmethoden vastleggen
2) Onderhoudswerkzaamheden specificeren
Als eerste zijn stap 1 en 2 uitgevoerd, namelijk de toegepaste onderhoudsmethoden vastleggen en
het specificeren van de onderhoudswerkzaamheden. Aangezien er een preventief
onderhoudsconcept samengesteld moest worden is ervoor gekozen om alleen de preventieve
onderhoudsmethoden in het onderhoudsconcept te verwerken. Dit betekent dat er alleen
toestandsafhankelijk onderhoud en gebruiksafhankelijk onderhoud in is verwerkt.
Voor de kantenbewerkingsmachines is een ‘Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)’ opgesteld. Er
is voor gekozen om dit voor de kantenbewerkingsmachines te doen omdat deze machines
onderhoudsintensief zijn en het meest bepalend voor de kwaliteit van het product. Met behulp van
de al bestaande inspectielijsten, de technische handleidingen van machines, de onderdelen lijsten,
de input van de monteurs en het meelopen met het onderhoud is per aggregaat bepaald welke
functies deze moet uitvoeren en hoe het aggregaat kan falen in het uitvoeren van deze functies. Bij
elke manier van falen is bepaald welke componenten daarvan de oorzaak kunnen zijn. Indien er data
over de levensduur van een component aanwezig is wordt er gekozen voor gebruiksafhankelijk
onderhoud, anders wordt met behulp van inspecties bepaald wanneer deze vervangen moeten
worden. Een aantal voorbeelden van de uitwerking van deze FMEA analyse is te vinden in bijlage 6,
een voorbeeld van deze FMEA analyse is te zien in figuur 5.2. Voor de transportsystemen die horen
bij de lijnen is met behulp van de technische documentatie bepaald welke componenten een
onderhoudsbehoefte hebben, waarna voor deze componenten is bepaald welke
onderhoudsmethode gehanteerd wordt. Voor alle componenten met een onderhoudsbehoefte zijn
vervolgens de onderhoudswerkzaamheden gespecificeerd zoals beschreven in paragraaf 2.3, op de
frequentie na.
Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 19 van 31

Figuur 5.2: Uitwerking FMEA analyse

3) Onderhoudsintervallen vaststellen
5) Onderhoudsintervallen harmoniseren
Vervolgens zijn stap 3 en 5 uitgewerkt, namelijk het vaststellen en harmoniseren van de
onderhoudsintervallen. In deze stap moet voor alle onderhoudswerkzaamheden individueel een
interval worden bepaald waarmee het onderhoud uitgevoerd gaat worden. Vervolgens dienen deze
geharmoniseerd te worden zodat de onderhoudswerkzaamheden die ongeveer hetzelfde interval
hebben tegelijk uitgevoerd worden.
Als eerste is gekeken naar de inspectie intervallen die de fabrikanten van de machines voorschrijven,
maar alleen voor de zaaginstallatie van de Laserflex lijn was een reëel onderhoudsplan opgesteld
door de fabrikant. Vervolgens is een analyse gemaakt van de kritikaliteit van de machines voor het
productieproces. De machines zijn beoordeeld op de volgende criteria: gebruiksintensiteit,
gemiddelde tijdsduur van een storing, effecten van een storing op de productie en de effecten van
een storing op de kwaliteit. In bijlage 7 is de uitwerking van deze analyse te vinden. De volgende
machines zijn kritiek volgens de analyse:
Kantenbewerkingsmachines
 Verlijmen
 Laser
 Kappen
 Profielfrezen
 Contourfrezen
 Kopieer - poetsinrichting
Zaaginstallatie Laserflex lijn
 Stapelaar platenmagazijn
 Vinger aanslagen
 Zaag

Transportsysteem Machinale Universeelstraat
 Tussenbuffer
 Rondlooptransport
 Stapelaar met wender
 Draaistation

Transportsystemen Laserflex lijn
 Planken transport
 Stapelaars
 Heftafels
 Draaistations

Aan de hand van de kritikaliteit die is bepaald en de onderhoudsbehoefte van deze systemen zijn de
onderhoudsintervallen bepaald. De inspectie intervallen voor de kantenbewerkingsmachines en de
zaaginstallatie zijn per component bepaald, terwijl er bij de transportsystemen voor is gekozen om
een machine in zijn geheel te inspecteren als deze op de inspectielijst staat. De
onderhoudsintervallen zijn geharmoniseerd volgens de planning die binnen Bruynzeel gehanteerd
wordt. De Laserflex lijn en Machinale Universeelstraat worden beide iedere vier weken uitgepland
voor onderhoud, dus alle onderhoudsintervallen zijn gekozen als een veelvoud van vier.
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De globale indeling van de onderhoudsintervallen voor de verschillende machines is uitgewerkt in
bijlage 8. Hierin is voor de transportsystemen en zaaginstallatie aangegeven met welke frequentie de
machines geïnspecteerd moeten worden. De kantenbewerkingsmachines hebben component
afhankelijke intervallen, met een maximaal inspectie interval van 12 weken aangezien deze machines
het meest kritiek en complex zijn binnen de lijnen.
4) Onderhoudswerkzaamheden clusteren
6) Onderhoudswerkzaamheden groeperen in onderhoudsblokken
Als laatste komen stap 4 en 6 aan bod, waarin de onderhoudswerkzaamheden gegroepeerd moeten
worden. Het onderhoud is opgesteld per aggregaat, waardoor de onderhoudswerkzaamheden
geclusterd zijn in activiteiten die per aggregaat uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens zijn de
aggregaten toegevoegd aan machines om de onderhoudswerkzaamheden te groeperen naar de
onderhoudsblokken. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de aggregaten op een logische manier
zijn ingedeeld zodat de monteurs tijdens inspectiewerkzaamheden de machine op een logische
volgorde kunnen inspecteren.

5.2

Evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden

Nadat de onderhoudswerkzaamheden zijn opgesteld, waarbij er alleen gekeken is naar de individuele
werkzaamheden, dienen deze geëvalueerd te worden. Hierbij dienen zowel de individuele
onderhoudswerkzaamheden als de lijst van onderhoudswerkzaamheden voor een lijn in zijn geheel
geëvalueerd te worden. Een aantal voorbeelden van het uitgewerkte onderhoudsconcept zijn te
vinden in bijlage 9, evenals de figuren B10.4 en B10.5 in bijlage 10.
Als eerste is begonnen met het evalueren van de onderhoudswerkzaamheden met de monteurs. Zij
zijn degenen die uiteindelijk moeten werken met het onderhoudsconcept dus hun feedback is
belangrijk om ervoor te zorgen dat er genoeg draagvlak is voor het onderhoudsconcept. Zij hebben
hun op- en aanmerkingen gegeven op de omschrijvingen, frequenties en indeling van de
onderhoudswerkzaamheden. De monteurs hadden enkele punten die verbeterd konden worden of
die ze liever op een andere manier in het onderhoudsconcept zouden zien. Enkele voorbeelden zijn
de indelingen van aggregaten, de omschrijvingen van bepaalde onderhoudswerkzaamheden en
aggregaten en het wijzigen van enkele frequenties.
Vervolgens zijn de bepaling van de kritikaliteit en de inspectie intervallen van de machines die bij een
lijn horen besproken met de betreffende teamleider. Aangezien de al gebruikte basis inspectie
frequentie van vier weken is aangehouden, verandert er voor productie en de continuïteit van het
productie proces niets. Er moeten nog steeds met dezelfde frequentie onderhoudsblokken ingepland
worden, enkel is de verdeling van het onderhoud over de machines nu anders. De teamleiders waren
dus akkoord met de gekozen intervallen voor de inspecties.
Als laatste is gekeken naar de kosten en effectiviteit van het onderhoudsconcept. Het preventieve
onderhoud hoeft niet anders ingepland worden dan hoe het nu gedaan wordt, enkel is er meer
structuur aangebracht in het uitvoeren van de inspectie werkzaamheden. Ook zijn de
onderhoudswerkzaamheden nu aangepast aan de onderhoudsbehoefte van componenten. Het
onderhoudsconcept brengt dus geen extra kosten met zich mee, terwijl het onderhoud wel
effectiever kan worden uitgevoerd.
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6 Implementatie in VAT
VAT, wat staat voor ‘Vastleggen van Activiteiten en Tijd’, is de software die is ontwikkeld door de TD
van Bruynzeel. Er is een onderhoudsmodule geprogrammeerd, waarmee het preventieve onderhoud
beheerd en uitgevoerd kan worden. De werkvoorbereider kan met één druk op de knop het
benodigde onderhoud opvragen en uitprinten. Alle afbeeldingen die horen bij VAT zijn te vinden in
bijlage 10.

6.1

Wat is VAT?

VAT wordt sinds september 2012 gebruikt voor het registreren van activiteiten door de monteurs van
de TD van Bruynzeel. Hiernaast, in figuur 6.1, is de opbouw van het hoofdmenu van het programma
weergeven. De knoppen ‘Weekplanning’ en ‘Jaarplanning’ linken naar de bestanden waarin deze
planningen verwerkt zijn. In de weekplanning is per dag gespecificeerd welke taken de monteurs uit
moeten voeren, in de jaarplanning staat de
dienstindeling. Onder de knop ‘Magazijn’ is
de tabel te vinden waarin alle onderdelen en
materialen die in het magazijn beschikbaar
zijn of besteld kunnen worden te vinden zijn.
Met de ‘Bestellijst’ tabel kunnen onderdelen
en materialen besteld worden. Op deze
manier kunnen de monteurs alle bestanden
en tabellen die zij nodig hebben via één
programma bereiken.
Figuur 6.1: Hoofdmenu VAT
Met de knop ‘Activiteiten registratie’ kunnen door de monteurs uitgevoerde of uit te voeren
activiteiten door middel van werkorders in het systeem gezet worden. Indien er op activiteiten
registratie geklikt wordt, opent het scherm zoals te zien in figuur B10.1 zich. Hier dienen een aantal
zaken ingevuld door de monteur met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden. Indien een
machine geselecteerd wordt in de activiteiten registratie, wordt ook gelijk een overzicht
weergegeven met openstaande en afgewerkte werkorders. Zo is het ook mogelijk om een
openstaande werkorder die inmiddels is afgewerkt, af te vinken als afgewerkt inclusief een
beschrijving van wat er gedaan is.
De tweede functie die in VAT is ingebouwd is de zoekfunctie, te bereiken met de knop ‘Zoeken’. Het
scherm, zoals weergegeven in figuur B10.2, opent zich dan. In dit scherm kan gezocht worden op een
aantal parameters, zoals onder andere locatie, monteur, werktype (correctief / preventief) en status.
In de figuur B10.2 is als voorbeeld gezocht op openstaande werkorders van storingen dit jaar aan de
Laserflex lijn die nog niet ingepland zijn. Vervolgens kan de werkvoorbereider deze werkorders
inplannen, bijvoorbeeld tijdens het onderhoudsblok. Ook kunnen de gefilterde werkorders
vervolgens met de ‘Print’ knop uitgeprint worden en dan mee worden gegeven tijdens het
onderhoudsblok, zodat de monteurs deze openstaande werkorders direct tot hun beschikking
hebben tijdens het onderhoud.
De keuze om zelf een software applicatie te ontwikkelen en programmeren is een bewuste keuze
geweest. Binnen Bruynzeel is op veel afdelingen het ERP-pakket ‘SAP’ geïmplementeerd, wat in de
toekomst ook op de TD zal gebeuren. Om te bepalen welke functionaliteiten de TD nodig heeft, is
men gestart met het ontwikkelen van eigen software. Verder werd er voor VAT gewerkt met veel
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verschillende systemen, urenbriefjes, planningen, bestellijsten etc. Door al deze zaken op een
centrale plek onder te brengen wordt er geen omslachtig en foutgevoelig invulwerk gedaan.

6.2

Onderhoudsmodule - Invoeren onderhoudswerkzaamheden en taken

Om de onderhoudsmodule uit te werken is als eerste een pakket van eisen gemaakt, te vinden in
bijlage 11, met daarin de eisen aan de onderdelen van de onderhoudsmodule. Vervolgens zijn aan de
hand van deze eisen de lay-out en functies van de verschillende onderdelen van de
onderhoudsmodule uitgewerkt. Een monteur van Bruynzeel met programmeer ervaring heeft deze
lay-outs en functies vervolgens geprogrammeerd tot een werkende onderhoudsmodule. De
onderdelen van de onderhoudsmodule, behalve de urenregistratie voor de monteurs, zijn alleen
toegankelijk voor de leiding van de TD. In deze paragraaf zal het eerste deel van de
onderhoudsmodule uitgewerkt worden, namelijk het deel waarin de onderhoudswerkzaamheden en
onderhoudstaken worden ingevoerd in VAT.
Tabblad: Aggregaten
Het tabblad ‘Aggregaten’ wordt gebruikt om onderhoudswerkzaamheden in te voeren. In figuur
B10.3 is een voorbeeld te zien van dit onderdeel van de onderhoudsmodule. Op dit tabblad kunnen
standaard aggregaten gemaakt worden, waaraan onderhoudswerkzaamheden worden gekoppeld.
Voor alle onderhoudswerkzaamheden dienen de volgende zaken gespecificeerd te worden:







Component: Bijv. geleiding controleren
Extra informatie: Bijv. speling of benodigd gereedschap etc.
Benodigde documentatie
Onderhoudsmethode: TAO, GAO of Smeren
Uitvoerder: Productie, Technische Dienst of Extern
Veelvoud frequentie

Bij de frequentie wordt een veelvoud van de basisfrequentie ingevoerd. Dit betekent dat als er een 1
wordt ingegeven, deze regel elk onderhoudsblok wordt meegenomen. Indien er bijvoorbeeld een 4
wordt ingevoerd, dan wordt deze regel maar 1 op de 4 onderhoudsblokken meegenomen.
Tabblad: Onderhoud
Het tabblad ‘Onderhoud’ wordt gebruikt om aggregaten toe te wijzen aan machines. In figuren B10.4
en B10.5 zijn twee voorbeelden te zien van dit onderdeel van de onderhoudsmodule. Er kan voor
elke machine gekozen worden om standaard aggregaten of nieuwe aggregaten toe te wijzen aan de
machine. Indien er een nieuw aggregaat wordt aangemaakt voor die machine kunnen op dezelfde
manier als op het tabblad ‘aggregaten’ onderhoudswerkzaamheden toegevoegd worden.
Zowel de volgorde van de aggregaten als de individuele onderhoudswerkzaamheden voor die
machine kunnen nog gewijzigd worden aan de hand van de specifieke onderhoudsbehoefte van die
machine, zonder dat dit invloed heeft op de standaard aggregaten. Ook is een functionaliteit
ingebouwd om de aggregaten zoals ze bij een bepaalde machine staan te kopiëren van en naar
andere machines. Pas als een aggregaat met onderhoudsregels aan een machine is toegewezen
wordt deze machine in het onderhoud meegenomen, machines zonder aggregaten niet.
Tabblad: Taken
Het tabblad ‘Taken’ wordt gebruikt om op flexibele wijze onderhoudstaken aan te maken. Doordat er
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bij de onderhoudswerkzaamheden wordt gedefinieerd welke onderhoudsmethode en uitvoerder bij
de werkzaamheden horen kan daar vervolgens op gefilterd worden. De volgende zaken worden
ingevoerd bij het aanmaken van een taak, zoals te zien in figuur B10.6.









Naam van de taak
Filter uitvoerder: In deze taak alleen werkzaamheden uitgevoerd door ‘Productie /
Technische Dienst / Extern’
Filter onderhoudsmethode: In deze taak alleen werkzaamheden met als methode ‘TAO /
GAO / Smeren’
Startdatum van de taak
Bedrijfstoestand
Voormelding: Hoeveel weken van te voren moet een voormelding verschijnen voor deze taak
(wordt verder uitgewerkt in paragraaf 6.3)
Niveau: Geldt deze taak voor een hele lijn of een (aantal) machine(s)?
Frequentie: Met welke frequentie wordt deze taak uitgevoerd

Als laatste kan een lijn of een (aantal) machine(s), naargelang de keuze bij ‘niveau’, worden
toegevoegd aan deze taak. Door de filters voor de uitvoerder en onderhoudsmethode goed in te
stellen kunnen een aantal soorten taken worden aangemaakt, bijvoorbeeld:
Soort taak

Filters

Voormelding

Smeren (1e lijns)
Inspectie (2e lijns)
Preventief vervangen (2e lijns)
Onderhoud leverancier (3e lijns)

Smeren & Productie
TAO & Technische Dienst
GAO & Technische Dienst
TAO & Extern

Geen, ter info
1 week
4 weken
8 weken

Zoals te zien is, is ook de voormelding bij de verschillende taken anders gekozen. Een inspectie kan
een week van te voren geregeld worden, terwijl het bestellen van onderdelen voor een vervanging of
het regelen van een bezoek van een leverancier meer tijd kan kosten. Op deze manier kan het
onderhoud zowel op werkzaamheden niveau (veelvoud frequentie, uitvoerder en methode) als op
taak niveau (basis frequentie, voormelding, uitvoerder en methode) flexibel worden opgesteld.
Onderstaande afbeelding 6.2 toont een overzicht van een aantal taken die als voorbeeld zijn
aangemaakt. Dit toont een indicatie van de mogelijkheden en hoe het programma er in de toekomst
uit komt te zien als het onderhoud voor alle lijnen / machines is ingevoerd.

Figuur 6.2: Overzicht taken
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6.3

Onderhoudsmodule - Genereren en lay-out van de inspectielijsten

In deze paragraaf zal het tweede deel van de onderhoudsmodule uitgewerkt worden, namelijk het
deel waarin het benodigde onderhoud ingepland en uitgeprint kan worden. Ook komt de historie van
onderhoudsorders aan bod samen met de urenregistratie voor de monteurs.
Tabblad: Meldingen
Het tabblad ‘Meldingen’ is het startscherm van de onderhoudsmodule voor de werkvoorbereider. Op
dit scherm worden voor alle gedefinieerde taken de openstaande onderhoudsorders getoond met
behulp van een voormelding, zoals te zien is in onderstaand figuur 6.3. Voor elke taak die is
aangemaakt dienen met een vaste frequentie tijdens de onderhoudsblokken werkzaamheden
uitgevoerd te worden. Deze set van werkzaamheden voor een bepaald onderhoudsblok wordt een
onderhoudsorder genoemd. Bij een voormelding wordt de volgende informatie getoond:






Onderhoudsorder nummer: Uniek nummer per onderhoudsorder
Taakomschrijving: Van welke taak is deze voormelding?
Uitvoerweek: In welke week dient de onderhoudsorder uitgevoerd te worden?
Plandatum: Op welke datum staat de onderhoudsorder werkelijk ingepland
Status: Open, gepland of gepland en geprint.

Figuur 6.3: Overzicht voormeldingen

Indien een onderhoudsorder wordt geselecteerd met de status ‘open’ en de knop ‘Ingepland’
onderin het scherm wordt aangeklikt, verschijnt een venster waarin de geplande datum kan worden
ingevoerd. Het programma zal de geplande datum weergeven en de status wijzigen naar ‘gepland’.
Als vervolgens de onderhoudsorder moet worden uitgevoerd kan de bijbehorende inspectielijst
worden uitgeprint met de knop ‘Printen’. Deze print de werkzaamheden die bij die taak horen voor
die week uit en de status wordt gewijzigd naar ‘gepland en geprint’. Indien vervolgens de
werkzaamheden op de inspectielijst zijn voltooid kan de werkvoorbereider de onderhoudsorder
gereed melden met de knop ‘Gereed’. Als een onderhoudsorder gereed wordt gemeld verschijnt
deze automatisch in het tabblad historie, waarna het programma een nieuwe onderhoudsorder
aanmaakt voor die onderhoudstaak, welke afhankelijk van de frequentie van die taak gepland wordt.
Aan de hand van de basisfrequentie van een taak en de individuele frequenties bij de
onderhoudswerkzaamheden kan het programma bepalen welke onderhoudswerkzaamheden
wanneer uitgevoerd moeten worden. Deze onderhoudswerkzaamheden worden op een inspectielijst
uitgeprint. Een voorbeeld van een inspectielijst is te zien in onderstaand figuur 6.4.
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Figuur 6.4: Voorbeeld inspectielijst

Degene die de inspectie uitvoert dient op het formulier enkel zijn naam in te vullen, de overige
gegevens zijn al ingevuld door VAT. Indien zaken gecontroleerd zijn en er zijn geen defecten
geconstateerd, kan een vinkje worden gezet in het vakje ‘Check’. Als er mankementen zijn ontdekt bij
een bepaalde component kan bij de regel voor opmerkingen een beschrijving worden gegeven van
het mankement. Indien er een werkorder is aangemaakt door de monteur om het mankement te
laten repareren kan ook dit werkorder nummer bij de inspectieregel worden genoteerd zodat alle
belangrijke informatie op één plek gevonden kan worden.
Tabblad: Historie
Het tabblad ‘Historie’ toont een overzicht van alle afgeronde en openstaande onderhoudsorders.
Hierbij worden onder andere het onderhoudsorder nummer, de status en de datum waarop de order
is ingepland weergegeven. Dit scherm is enkel ter informatie voor de werkvoorbereider zodat in de
gaten kan worden gehouden hoe vaak bepaalde onderhoudstaken worden uitgevoerd etc. In figuur
B10.7 is een overzicht van het scherm ‘Historie’ weergegeven.
Tabblad: Urenregistratie monteurs
Het tabblad ‘Urenregistratie monteurs’ dient voor de monteurs om hun uren die aan
onderhoudsorders zijn besteed in te voeren in VAT. Indien een monteur de urenregistratie opent,
hoeft enkel het nummer van de onderhoudsorder ingevoerd te worden, welke is te v inden op de
inspectielijsten. VAT toont vervolgens automatisch de omschrijving van de gekozen onderhoudsorder
ter controle. De monteurs kunnen eventueel de datum en dienst wijzigen en hoeven verder alleen
het aantal uren dat aan inspectie werkzaamheden is besteed in te voeren. De uren die op een
onderhoudsorder worden geboekt zijn altijd preventief. Zaken die tijdens het onderhoud worden
gerepareerd dienen met behulp van werkorders geregistreerd te worden, aangezien de
urenregistratie van de onderhoudsmodule enkel bedoeld is om uren op inspectie werkzaamheden te
registreren.
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7 Kwaliteitsborging van het onderhoudsconcept
Als laatste onderdeel van dit project zijn er maatregelen opgesteld om de kwaliteit van het
onderhoudsconcept en de implementatie hiervan te waarborgen voor de toekomst. Ook zijn er
enkele aanbevelingen gedaan over hoe dit concept in de toekomst geanalyseerd en verbeterd kan
worden.

7.1

Waarborgen van het onderhoudsconcept

Om de kwaliteit van het onderhoudsconcept te waarborgen kunnen een aantal KPI’s (Kritieke
Prestatie Indicatoren) gemonitord worden. Een KPI is een variabele waarmee een prestatie wordt
geanalyseerd. Binnen de TD van Bruynzeel worden de volgende KPI’s bijgehouden:



Percentage preventief onderhoud: Wordt bepaald door het aantal uren dat aan preventief
onderhoud is besteed te delen op het totaal aantal uren dat door de monteurs gewerkt is.
Technische beschikbaarheid: Wordt bepaald door het aantal uren dat de machine gedraaid
heeft zonder technische problemen te delen op het totaal aantal uren dat er gewerkt is. Deze
KPI wordt voor verschillende lijnen en machines bijgehouden, namelijk: lijn 1-4, lijn 6, lijn 7,
de Universeelstraat en de deurenmachine.

Momenteel wordt echter alleen de waarde van de KPI ‘Percentage preventief onderhoud’ getoond
bij de TD. Hierbij wordt de waarde van deze KPI voor deze week en voor dit jaar tot nu toe
weergegeven, samen met de doelstelling van 65%. De technische beschikbaarheid wordt wel
bijgehouden maar nergens getoond. Om de resultaten van het onderhoudsconcept duidelijker
zichtbaar te maken dienen de KPI’s als trends weergegeven worden, op deze manier is veel beter te
zien of er een stijgende / dalende lijn in de prestaties zit. Dit is veel lastiger te bepalen indien er
alleen getallen getoond worden. Een oplossing kan zijn om een ‘KPI dashboard te maken waarop de
trends te zien zijn van de gemonitorde KPI’s, zoals in onderstaande figuur 7.1 te zien is. Door
bijvoorbeeld de resultaten van het afgelopen jaar wekelijks te updaten ontstaat een overzichtelijk
beeld van de prestaties die de TD levert wat betreft technische beschikbaarheid en het percentage
preventief onderhoud.

Figuur 7.1: Voorbeeld KPI dashboard

Aan de hand van deze trends wordt zichtbaar of het preventieve onderhoudsconcept invloed heeft
op de technische beschikbaarheid van de machines en het percentage preventief onderhoud. Indien
de technische beschikbaarheid van een lijn omlaag gaat dient geanalyseerd te worden wat hiervan
de oorzaak is en of een oplossing voor die oorzaak verwerkt kan worden in het onderhoudsconcept.
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7.2

Verbeteren van het onderhoudsconcept

Een onderhoudsconcept is geen statisch geheel, maar dient continu aangepast te worden aan de
hand van nieuwe inzichten en data. Op deze manier wordt het basis onderhoudsconcept waarmee
gestart wordt uiteindelijk een onderhoudsconcept op maat, aangepast naar de werkelijke
onderhoudsbehoefte van de installaties en machines. Aan de hand van KPI’s kan vervolgens getoetst
worden of de aanpassingen aan het onderhoudsconcept ook daadwerkelijk de gewenste resultaten
hebben.
Er zijn een aantal bronnen van data die gebruikt kunnen worden om het onderhoudsconcept te
verbeteren nadat het operationeel is. De eerste zijn de monteurs die werkzaamheden uitvoeren
volgens het opgestelde onderhoudsconcept. Door hen inzicht te geven in hoe vaak ze welke
werkzaamheden waar moeten verrichten kunnen ze hier op- en aanmerkingen op geven, aangezien
zij de meeste ervaring hebben met de technische werking van de machines.
De tweede bron is het opbouwen van een historie met betrekking tot storingen, reparaties en het
vervangen van componenten. Hieruit kunnen vervolgens een aantal verbeteringen worden
gerealiseerd voor het onderhoudsconcept. Ten eerste kunnen uit de analyses van storingen blijken
dat hogere of lagere inspectie intervallen noodzakelijk zijn om deze storingen te voorkomen. Ten
tweede kan uit de analyses van reparaties bijvoorbeeld blijken dat bepaalde componenten beter met
een vast interval preventief vervangen dan geïnspecteerd kunnen worden. Als laatste kunnen uit de
historie wat betreft het vervangen van componenten verbeterde intervallen worden vastgesteld voor
het preventief vervangen van componenten.
Een derde bron van informatie is het OEE (‘Overall Equipment Effectiveness’) overleg. Bij dit overleg
zijn de monteur die namens de TD verantwoordelijk is voor de OEE van de lijn, de werkvoorbereider
van de TD, de teamleider en –coach van de lijn en de manager van de TD aanwezig. Door tijdens dit
overleg een punt op de agenda te zetten waarin aanpassingen aan het onderhoudsconcept voor die
lijn kunnen worden aangedragen en besproken is er de mogelijkheid om met een aantal mensen
gezamenlijk het onderhoudsconcept voor die lijn te bespreken.
Een ander punt waarop het onderhoudsconcept verbeterd kan worden zijn de kosten. Hoe meer
preventief onderhoud er wordt uitgevoerd, hoe hoger de kosten zullen zijn wat betreft preventief
onderhoud. Wel zullen de kosten voor het correctieve onderhoud in dat geval dalen. Door deze
preventieve en correctieve kosten in beeld te brengen, zoals in onderstaand figuur 7.2 als voorbeeld
is gedaan, kan het optimale
punt gevonden worden wat
betreft onderhoudskosten. Bij
deze hoeveelheid preventief
onderhoud is de optelsom van
de correctieve kosten en de
preventieve kosten het laagst.

Figuur 7.2: Voorbeeld bepalen optimale onderhoudskosten
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8 Conclusies
Er waren bij aanvang van de opdracht meerdere plekken binnen Bruynzeel waar informatie over het
onderhoud gevonden kon worden, in plaats van één systeem waarin al het onderhoud verwerkt was,
waardoor het preventieve onderhoud niet volgens een vaste structuur uitgevoerd kon worden.
Doordat er gewerkt moest worden met wisselende inspectielijsten, welke vaak ook nog onvolledig en
te algemeen geformuleerd waren, werd het preventieve onderhoud als chaotisch ervaren.
Om het preventieve onderhoud volgens een vaste structuur te kunnen beheren en uitvoeren is een
onderhoudsmodule geprogrammeerd in de onderhoudssoftware ‘VAT’. Met deze module kunnen ten
eerste onderhoudswerkzaamheden per machine worden gespecificeerd, waarna er op een flexibele
wijze onderhoudstaken kunnen gedefinieerd worden. In deze onderhoudstaken wordt aangegeven
welke onderhoud er hoe vaak uitgevoerd moet worden. Vervolgens toont het programma
automatisch voormeldingen om aan te geven welk onderhoud uitgevoerd moet worden, tevens kan
met een muisklik het onderhoud worden ingepland en door middel van inspectielijsten worden
uitgeprint. Er zijn al een aantal keer onderhoudstaken uitgevoerd waarvoor met behulp van ‘VAT’
automatisch inspectielijsten gegenereerd zijn. De feedback is overwegend positief, vooral het feit dat
er met overzichtelijke inspectielijsten en volgens een vaste structuur gewerkt kan worden wordt als
positief ervaren.
Ook is er een methode ingevoerd om onderhoudsconcepten op te stellen met behulp van een FMEA
analyse, vervolgens is deze methode toegepast om de onderhoudsconcepten voor de ‘Machinale
Universeelstraat’ en de ‘Laserflex lijn’ uit te werken. In deze FMEA analyse wordt op functie niveau
bepaald welke componenten de oorzaak kunnen zijn van het falen van de machine. Vervolgens
worden voor deze componenten proactieve onderhoudsmaatregelen opgesteld. Ook zijn deze
onderhoudsconcepten geïmplementeerd in ‘VAT’, waardoor het benodigde onderhoud voor deze
lijnen geautomatiseerd bepaald kan worden. Aan de hand van de feedback van de monteurs op de
werkzaamheden kunnen deze onderhoudsconcepten voortdurend verbeterd worden.
Om de kwaliteit van de onderhoudsconcepten te waarborgen kunnen een aantal KPI’s worden
gemonitord. Het gaat om het ‘percentage preventief onderhoud’ en de ‘technische beschikbaarheid’
van een aantal lijnen. Door deze KPI’s actief te monitoren is voor iedereen inzichtelijk wat de
resultaten zijn van de onderhoudsconcepten. Momenteel is een bord opgehangen bij de ingang van
de TD, waarop deze KPI’s als trend zijn weergeven. Op deze manier is voor iedereen inzichtelijk of er
een stijgende lijn in de prestaties zit en welke lijnen meer of minder aandacht nodig hebben. Door
deze gegevens actief te blijven monitoren kunnen de prestaties over een langere tijd bekeken
worden.
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9 Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd aan de hand van de opgedane ervaring tijdens dit
project, om het preventieve onderhoud binnen Bruynzeel naar een hoger niveau te tillen:


De storingsregistratie dient specifieker te gebeuren, zodat in de toekomst van deze gegevens
analyses kunnen worden gemaakt. Hiermee kan bijvoorbeeld bekeken worden hoe vaak
bepaalde onderdelen falen en wat de oorzaak daarvan is. Door aan de hand van deze
analyses frequenties te wijzigen of nieuwe preventieve maatregelen op te stellen wordt het
onderhoudsconcept steeds verder verbeterd.



Indien er van een aantal componenten genoeg data is verzameld om een betrouwbare
levensduur inschatting te doen, kan er worden gestart met het invoeren van
gebruiksafhankelijk onderhoud. Op deze manier kunnen storingen voorkomen worden en
hoeven deze componenten minder frequent geïnspecteerd te worden.



Een onderhoudsconcept is geen statisch geheel, maar dient continu aangepast te worden
aan de hand van nieuwe inzichten en data, zoals feedback van monteurs en zaken die tijdens
OEE vergaderingen worden besproken. Op deze manier wordt het basis onderhoudsconcept
waarmee gestart wordt uiteindelijk een onderhoudsconcept op maat, aangepast naar de
werkelijke onderhoudsbehoefte van de installaties en machines.



Door KPI’s visueel weer te geven ontstaat meer draagvlak onder het personeel voor onder
andere het preventieve onderhoud. Niet alleen de actuele waarde van de KPI moet
weergegeven worden, maar ook de historie van bijvoorbeeld het afgelopen jaar in een
grafiek. Op deze manier is veel beter te zien of er een stijgende / dalende lijn in de prestaties
zit.
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