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I. Voorwoord

Dit verslag betekent het einde van zeven geweldige studentenjaren, die ik beleefd heb
als student Technische Bedrijfskunde aan de TU/e. Het verslag is het resultaat van het
laatste onderdeel van de studie, de afstudeerstage, die ik gedurende negen maanden
heb uitgevoerd bij Van Doorne's Transmissie (VDT).

Gedurende mijn afstuderen heb ik intensief contact gehad met mijn eerste begeleiders,
Henk-Jan Pels vanuit de TU/e en Adri van Zundert vanuit VDT. Met veel geduld
hebben ze mijn problemen aangehoord en ieder heeft op eigen wijze meegeholpen
deze op te lossen. Er is minder direct contact geweest met mijn tweede begeleider
vanuit de TU/e, maar vooral de input die Dhr. van Ooijen geleverd heeft gedurende de
tussentijdse presentatie is achteraf heel nuttig gebleken. Ik zou graag alle drie de
heren willen bedanken voor de inzet gedurende mijn afstuderen.

Tijdens mijn studententijd is er buiten het studeren ook veel tijd gaan zitten in het
organiseren van nevenactiviteiten, vooral bij studievereniging Industria. Ik wil graag
iedereen van deze vereniging bedanken voor het verbeteren van mijn studentenleven
en het geven van de mogelijkheden mijzelf te ontwikkelen.

Als laatste wil ik speciaal mijn ouders nog even bedanken die gedurende mijn zeven
studentenjaren de steun en mogelijkheden hebben gegeven om mijn studie af te
ronden en geduldig genoeg zijn geweest om die extra studietijd door de vingers te
zien.

Guus Kuipers Eindhoven, juli 2008

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers II

P.L.G.Kuipers



TtI lA 
arÈ*ksh§ §n{Ys§N{*§ qh*àtr}stt ffiffiffiH

U. Àbstract
This reporr gives an overview of the internship that was held at Van Doorne's
Transmissle (VDT) in Tilburg, the Netlrerlands. The goal of the study was'to improve
the process of determining the production capacity of VDT. This goal was made by
designing an infornration system to get an inoight in the prriduction paÍAmeters f.or
determining the production capacity.

Prestatiemeting en bereleening bíi Wf
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samenvatting
Van Doorne's transmissie (VDT), onderdeel van de Bosch groep, is gespecialiseerd in
het produceren van metalen duwbanden. Deze duwbanden zijn onderdeel van de
continue variabele transmissie(CvT), een schakelsysteem voor voertuigen dat
traploos schakelt. Deze duwbanden worden geproduceerd op meerdere
productielijnen in Tilburg. Door een sterk stijgende vraag ligt de nadruk bij VDT de
laatste jaren op het verhogen van de productiecapaciteit. Om inzicht te krijgen in de
capaciteit van het productieproces is een rekenmodel ontwikkeld, genaamd het TEK-
model. Dit model kan gegeven enkele paÍameters bepalen hoeveel producten er per
ploeg van 8 uur geproduceerd kunnen worden. VDT heeft het gevoel dat dit model
niet meer voldoende accuraat is, en wil in de plaats hiervan gebruik gaan maken van
een simulatiemodel.

De opdracht van VDT was om een simulatiemodel te ontwikkelen, wat op een
effectieve en efficiënte manier voorspellingen kan doen over de prestatie van het
productieproces. Hierop is de doelstelling voor het afstudeerproject als volgt

Tijdens de analyse is geanalyseerd waar de probleempunten in het proces lagen.
Hierbij is gekeken naar het productieproces, de capaciteitsberekeningen en naar de
productiedata die wordt verzameld. Uit de analyse volgt dat er op dit moment
onvoldoende inzicht is in de prestatie van het productieproces. Hiervoor zijn de
volgende oorzaken vastgesteld.

- Data verzameling en verwerking op dit moment onvoldoende
Op dit moment is er nog geen eenduidig informatiesysteem dat data verzameld over
de prestatie van het productieproces. De informatiesystemen die aanwezig zijn
leveren incomplete en vervuilde data aan.

- Gebruik "lijneffect"en gebrek aan terugkoppeling leiden tot onzuiver inzicht
in de huidige situatie

In de berekening van de productiecapaciteit neemt VDT, een factor "lijneffect" mee
die gebruikt wordt om factoren die niet bekend zijn onder te verzamelen. Dit zorgt
voor een verminderd inzicht in de prestatie van het productieproces. Daarbij wordt er
ook geen terugkoppeling gemaakt tussen de factoren die aangenomen worden in de
berekening van de productiecapaciteit, en de uiteindelijke realisatie. Ook dit heeft als
gevolg dat er minder inzicht is in de huidige situatie.

Het doel van het ls als

Een onderdeel van dit systeem is een informatiesysteem dat data moet verzamelen
voor de volgende doeleinden

- Evaluatieprestatieproductieproces
- Inputcapaciteitsberekeningen
- Basis simulatie

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers

III.

Het proces verbeteren van de capaciteitsberekeningen zodat er in de toekomst op een
effectievere en fficiëntere manier voorspellingen gedaan kunnen worden over de

van het

"Ontvverp een systeem om meer inzicht te krijgen in de prestatie van het
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Dit informatiesysteem is in vier stappen opgezet
Stap L: Definiëren factoren
Stap 2: Opzet meetstructuur
Stap 3: Uitvoeren metingen
Stap 4: Verwerking data

In de eerste stap is vastgesteld welke factoren gemeten moeten worden. Hier is een
onderverdeling gemaakt tussen de factoren op fabriek-, afdeling-, productielijn- en
machine niveau. Belangrijk hierbij is dat de prestatiemaat wordt verlegd. Op dit
moment wordt het productieproces beoordeeld op het aantal producten dat wordt
geproduceerd, waarbij een betere prestatiemaat de Overall Equipment Effectiveness
is.

In de tweede stap is het prestatiemeetsysteem opgezet dat de factoren die in stap I zijn
gedefinieerd te meten. Hierbij moet een directe koppeling worden gemaakt naar de
machines om de leeglooptijden, storingstijden en productietijden te registreren. Dit
geeft VDT meer inzicht in de prestatie van de machines. Verder moet de
beschikbaarheid van de productiemiddelen worden geregistreerd. Dit kan op basis van
de registraties van de ploegleiders.
De vierde stap van het proces is de verwerking van de data. Op basis van de OEE van
de machines is het mogelijk om een correcte berekening van de productiecapaciteit te
maken. Hierbij is het belangrijk om aan het begin van een productiecyclus in te
schatten hoeveel tijd de productiemiddelen beschikbaar zijn en wat vervolgens de
performance van de bottleneck van de productielijn is. Een belangrijke stap is om na
de productiecyclus terug te koppelen hoe het productiesysteem heeft gepresteerd en
de doelen hierop aan te passen. Ook moet worden geanalyseerd in hoeverre er een
aanpassing aan de meetstructuur benodigd is om alle relevante data te verzamelen.

Op basis van het onderzoek is het volgende geconcludeerd.
- Op dit mornent is het niet mogelijk een valide simulatiemodel te ontwikkelen
- De verbeterde dataverzameling zorgt ervoor dat in toekomst op een

effectievere manier voorspellingen gedaan kunnen worden over de prestatie
van het productieproc e s,

- Data verzameling en verwerking op dit moment onvoldoende om, een
betrouwbare berekening van de productiecapaciteit te maken.

- Gebruik van de factor "lijnffict"en gebrek aan terugkoppeling letden tot
onzuiver tnzicht tn de huidige situatie

- Het opgezette performance tneasurernent systeem geeft VDT meer inzicht in de
prestatie van het productieproces

Verder zijn de volgende aanbevelingen opgesteld.
- Op de korte termijn moet het beschreven informatiesysteem worden

geïmplementeerd.
- VDT moet zich meer richten op de beschikbaarheid van het productiesysteem
- Periodiek moeten de gemeten waardes worden vergeleken met de vastgestelde

doelen.
- Op basis van de metingen knn de productieplanning worden verbeterd.

Prestatiemeting en berekening bij VDT
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Introductie

Dit rapport behandelt het afstudeeronderzoek wat is uitgevoerd bij Van Doorne's
Transmissie (VDT). Het doel van dit onderzoek was om de productiecapaciteit binnen
VDT beter te beheersen. De opzet van het rapport volgt de methodologie die is
aangehouden tijdens het afstuderen.

In hoofdstuk 1 wordt een korte beschrijving gegeven van YDT om een globaal beeld
van de situatie te geven.
In hoofdstuk 2 wordt het doel van het project omschreven. In dit hoofdstuk wordt op
basis van de probleemstelling zoals deze is aangeleverd door VDT de
onderzoeksvragen opgesteld en de scope van het project vastgesteld.
Hoofdstuk 3 behandelt de procesanalyse van de huidige situatie. Het doel van dit
hoofdstuk is om de oorzaken te bepalen van het probleem dat in hoofdstuk 2 is
vastgesteld.
In hoofdstuk 4 wordt op basis van de oorzaken die in hoofdstuk 3 zijn vastgesteld de
structuur van de oplossing opgezet.
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de informatievoorziening verbeterd moet
worden om aan te sluiten op de behoefte die VDT heeft en hoe dit aansluit bij de
oplossing.
Hoofdstuk 6 behandelt de verwerking van deze data tot informatie. Hierin wordt
beschreven hoe VDT in de toekomst berekeningen met betrekking tot de
productiecapaciteit moet uitvoeren.
Hoofdstuk 7 behandelt de implementatie van de oplossing in de organisatie.
Hoofdstuk 8 behandelt de resultaten van de studie en de aanbevelingen die gedaan

kunnen worden op basis van de resultaten van de studie.

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers I
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Hoofdstuk I Bedrijfsbeschrijving

§ l.f Introductie
Om een beeld te krijgen van de bedrijfssituatie wordt in dit hoofdstuk een korte
situatieanalyse uitgewerkt. Hierbij wordt gericht op het bedrijf (§1.2), het product
(§1.3) en markt waarin de activiteiten van het bedrijf zich in bevinden (§1.4). Als
laatste wordt een korte beschrijving gegeven van de afdeling waar het afstudeerproject
heeft plaats gevonden(§ 1 . 5).

§ 1.2 Van Doorne's Transmissie
Van Doorne's transmissie (VDT)
is in 1972 als onderdeel van DAF
opgericht om de continue
variabele transmissie (CVT,
voortgekomen uit de Variomatic),
verder te ontwikkelen en te testen.
Net als bij de Variomatic wordt
de aandrijfkracht overgebracht
door een flexibele band die over
twee schijven met variabele
diameter loopt. Bij de variomatic
wordt een rubberen band gebruikt
die op trek belast wordt. Het
nadeel hiervan is dat voor groter
vermogens een dikkere band
nodig is, waardoor het volume van de transmissie te groot wordt. Bij de CVT wordt
de kracht overgebracht door een flexibele band van metalen schakels die tegen elkaar
geduwd worden en zo de kracht overbrengen. Daarmee kan een groter vermogen in
een kleiner volume worden overgebracht. In 1985, dus na 13 jaar ontwikkeling is er
begonnen met de massaproductie van de duwband. De overige onderdelen van de
CVT worden door de klanten in eigen beheer gemaakt. De laatste jaren is de vraag
naar duwbanden explosief gestegen. Waar in 2005 nog een productie van 1.1 miljoen
duwbanden werd gedraaid, zijn er in
2006 1.6 miljoen duwbanden
geproduceerd. Een aantal dat door zal
groeien naar 2.35 miljoen in 2007. De
omzet van het bedrijf over 2005 was
€215 miljoen waar een winst van €12
miljoen mee werd gegenereerd. In
1995 is VDT overgenomen door de
Robert Bosch Group. Binnen Bosch
maakt het onderdeel uit van de
business unit "Gasoline Systems".
VDT zelf heeft een functioneel
ingerichte organisatie. Meer informatie
over de organisatiestructuur van VDT
is opgenomen in appendix 1.

Figuur 1.2;Werking CW

Fisuur I.l: CW

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers 2
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§ 1.3 Het product
De continue variabele transmissie, zoals deze op het moment door VDT geproduceerd
wordt, is gevisualiseerd in figuur 1.1. De werking van de CVT is te zien in figuurl.2.
Deze CVT is een transmissie die werkt met behulp van twee pullies, verbonden door
een duwband. Elke pullie bestaat uit twee schijven met variabele afstand. Door de
afstand van de schijven te veranderen, verandert de diameter van de pullie en daarmee
de overbrengingsverhouding van
de transmissie. Hierdoor kan de
motor altijd op het optimale
toerental blijven draaien door de
overbrengingsverhouding van de
CVT aan te passen Mn het
gewenste koppel en de gewenste
snelheid. Dit heeft als voordeel dat
er zuiniger gereden kan worden.
VDT heeft de volgende activiteiten
met betrekking tot de CVT:

- Ontwikkelen en produceren
van de duwband.
De primaire activiteit
binnen het bedrijf is het
produceren van Figuur 1.3; Opbouw dw,vband

duwbanden, de band die
tussen de twee pullies is aangebracht om de krachten over te brengen. De
duwband is gevisualiseerd in figuur L.3. Op dit moment worden er
verschillende modellen van de duwband uitgebracht, die variëren in grootte
van de schakels(24-30mm) en het aantal metalen snaren (9-12).

- Verder wordt er continu gewerkt aan de ontwikkeling van de duwband zelf om
deze goedkoper en zuiniger te krijgen om zo een concurentievoordeel te
krijgen ten opzichte van andere automatische transmissiesystemen.

§ 1.4 Markt
Gekeken naar de markt voor duwbanden, heeft VDT op dit moment een marktpositie
van ongeveer 9OVo. Concurrentiedruk komt echter niet vanaf de markt van
duwbanden, maaÍ vanaf de markt van de trapsgewijze automatische transmissies. Op
dit moment zijn er verschillende andere mogelijkheden voor de CVT zoals onder
andere de automatische transmissie, of de Double Clutch transmissie (DCT). Vanuit
VDT is hier een benchmark studie naar gedaan, waaruit naar voren komt dat de CVT
het meeste comfort biedt in vergelijking met de andere transmissies. Op het gebied
van efficiency zijn de manuele transmissies het beste. Op het gebied van de kosten
van de transmissies scoort de CVT ook slechter dan de genoemde transmissies. Op
deze punten is er dus ruimte voor verbetering. Voor de toekomst wordt er gewerkt aan
banden die goedkoper geproduceerd kunnen worden. Daarbij wordt samen met
partners gewerkt om de CVT goedkoper en zuiniger te maken. Verder kijkt VDT naar
de mogelijkheden om een tweede productielocatie te beginnen in een lagelonenland.
Dit vanwege het kostenvoordeel en om dichter bij de klant gelokaliseerd te zljn.
Gezien het feit dat de vraag naar banden op dit moment niet gehaald kan worden, is
VDT ook continu bezig met verbetermogelijkheden ontwerpen om de huidige
productiecapaciteit beter te benutten.

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers J
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§ 1"5 Afdeling TEF1
De afstudeerstage io uitgevoerd bij de afdeling TEFI van VDï De afdettng TEchnical
Functions 1 (TEFI) heeft binnen YDT ondq andere de veïantwoordelijkhold om,
vosrdat e,r veranderingen aangebracht worden in de productlq te analyseren wat de
invloed is van deze beslissingen, de implementatie vooÍ te bereiden en advies geven
o,ver de heclissiug on. de verandieringm in het proces door te voeren.

Prestaliemeting en berekenïng bij VDT
Eindverslag PlGKuipers 4
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse

§ 2.1 lntroductie
Het doel van dit hoofdstuk is om op basis van de opdrachtomschrijving, zoals deze is
aangeleverd door VDT, te komen tot de definitie van het probleem van VDT. Op
basis hiervan wordt het doel van het onderzoek bepaald en zullen de
onderzoeksvragen voor de analyse worden opgesteld.

§ 2.2 Initiële opdracht
De initiële van het onderzoek is door VDT als

Deze opdracht is voortgekomen uit een studie die is uitgevoerd door een interne
projectgroep. Deze projectgroep heeft de mogelijkheden van simulatie onderzocht,
maar kon door tijdgebrek niet komen tot de ontwikkeling en implementatie van een
simulatiemodel. Het projectplan van deze groep is opgenomen in Appendix tr.

§ 2.2.1 Aanleiding onderzoek
Binnen VDT is vanwege de explosieve groei de belangrijkste performance indicator
hoeveel duwbanden er per ploeg worden gemaakt. Om te berekenen wat de output van
de fabriek is, heeft VDT een rekenmodel gemaakt, dat in staat is om de gemiddelde
output per ploeg te berekenen. De uitkomsten van dit rekenmodel worden gebruikt
voor de volgende doeleinden.

- Iogistieke planning
- Productiedoelenvoor defabriek
- Onderbouwen van verbetervoorstellen

Voor de berekening van de output van de productielijn heeft VDT een rekenmodel
ontworpen. Dit model kan op basis van 6 parameters berekenen wat de
productiecapaciteit van de fabriek wordt. Het startpunt van dit model is dat er 1007o
tijd beschikbaar is om productie te draaien.
Aangezien een lijn nooit 1007o van de tijd kan produceren zijn er enkele factoren
gedefinieerd die hierop van invloed zijn. Door bijvoorbeeld storingen of
poetswerkzaamheden is het niet mogelijk om de volle l00Vo van de tijd te produceren.
Aan elk van deze factoren is een percentage gekoppeld die van de beschikbare IOOVo

productietd d wordt afgetrokken.

Prestatiemettng en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers 5

"De opdracht betreft het implementeren van simulatiesoftware voor de productie bij
VDT. Doelstelling is om de productiecapaciteit, m.b.v. productiestmulatie, ffictiever
en efficiënter te beheersen. Afgelopen maanden heeft er reeds een voorstudie plaats
gevonden, waarin de noodzakelijke inputvariabelen zijn bepaald en een
leveranciersoriëntatte heeft plaatsgevonden. Nu moeten we de leverancierskeuze
maken, het pakket uinoerig testen en implementeren, en de inputvartabelen borgen in
de organisatie. Waar nodig moeten interfaces gemaakt worden rnet bestaande of
nieuw te creëren database(s), gebruikers/beheerders opgeleid worden en een
beheersstructuur van modellen, scenario's en variabelen worden."

P.L.G,Kuipers
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Het resultaat van dit rekenmodel is dat
zonder tijdsvertragingen geproduceerd
kan worden, de Netto output, ook wel
de Technische Capaciteit (TEK)
genoemd. Door de percentages van de
verschillende factoren te variëren
analyseert VDT het effect van
veranderingen op het productieproces.
Hoe deze percentages zich verhouden
t.o.v. de netto output is weergegeven
in figuur 2.1.
De uiteindelijke productiecapaciteit
wordt door VDT gedefinieerd in
duwbanden/ploeg van 8 uur. Hiervoor
wordt voor een periode van 8 uur
bepaald hoeveel banden een
processtap kan maken. Hiervoor wordt
de productiesnelheid vermenigvuldigd
met 8 uur en vervolgens met het
percentage "netto-output".

Begin 2006 werd besloten om een
nieuwe productielijn te bouwen en
ontstond er een probleem met het
huidige rekenmodel. De productielijn

er een percentage van de tijd overblijft dat er

Opbouw capaciteitsberekening
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B Netto output (TEK)

van VDT is opgebouwd uit meerdere
processtappen die stapsgewijs aan 

Figuur 2'1; capaciteitsberekening

elkaar gekoppeld zijn. Dit heeft als
gevolg dat de processtappen van invloed zijn op elkaar. Indien er een storing ontstaat
op een machine van processtap N, dan kan processtap N-l zijn producten niet kwijt en
krijgt processtap N+l geen producten meer aangeleverd. Dit wordt binnen VDT het
"lijneffect" genoemd. Om de invloed van dit "lijneffect" te verwerken, is er een
verlies in de output geschat van l5Vo.

De nieuwe productielijn die is gebouwd, heeft een andere sructuur. Dit verschil is
weergeven in figuur 2.2. Per processtap zijn meerdere machines beschikbaar. In de
oude structuur van werken kwamen de producten via een transportband bij een
processtap aan, waarna ze werden verdeeld over de beschikbare machines. In de
nieuwe structuur zijn er "minilijnen" gemaakÍ. Dit betekent dat met hetzelfde aantal
machines, meerdere lijnen zijn gemaakt. Hierdoor worden de producten niet meer
verdeeld over de beschikbare machines maar volgen ze eon vaste route. Deze nieuwe
structuur heeft als gevolg dat het "lijneffect" verandert. Het is voor VDT niet
mogelijk om met het huidige rekenmodel te bepalen wat verwachte output wordt van
de nieuwe productielijn.

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers 6
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Figuur 2.2; Verschil oude en nieuwe lay-out

§ 2.2.2 Noodzaak onderzoek
VDT moet de komende jaren de productiecapaciteit sterk uitbreiden en de
investeringen die hiervoor benodigd zijn moeten kunnen worden onderbouwd. Ook is
het belangrijk dat VDT in staat is om mogelijke verbeteringen van de huidige
capaciteit door te rekenen en op basis daarvan verbeteringen door te voeren.

§ 2.2.3 AÍbakening onderzoek
VDT heeft in totaal 3 productielijnen waarop snaarpakketten worden geproduceerd.
Deze productielijnen zijn weer opgedeeld in meerdere kleine lijnen waarop tijdens een
productierun &n productsoort wordt geproduceerd. De insteek van de projectgroep
die het gebruik van simulatie ging onderzoeken, was om het onderzoek af te bakenen
tot éÉn productielijn om vervolgens dit uit te breiden naar de totale fabriek. Er is
besloten voor dit project deze afbakening te volgen.

§ 2.3 Probleemdefinitie
Bij de beslissing om de nieuwe productielijn op te bouwen volgens de andere
structuur is de vraag naar voren gekomen wat voor invloed dit zou hebben op de
productiecapaciteit. Hierop kon geen onderbouwd antwoord worden gegeven.

De als door YDT

Samengevat, VDT heeft problemen met het nauwkeurig berekenen van de
productiecapaciteit. Als oorzaak van het probleem wordt het huidige rekenmodel voor
de bepaling van de productiecapaciteit aangewezen. Dit rekenmodel houdt rekening
met een te gering aantal parameters om een zuivere voorspelling maken over het

Prestatiemeting en berekening bij VDT
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ProbleemdeÍinitie YDT :

Bij VDT wordt voor productieplanning en capaciteitsplanning gebruik gemaakt van
"custom-rnade" Excel sheets. Omdat deze sheets gebruilonaken van een beperkte
hoeveelheid gegevens zijn deze onvoldoende nauwkeurip. Daamaast zijn de sheets

waardoor kunnen worden doorgevoerd.
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Figuur 2.3; Analyse VDT

productieproces. Ook is het ingewikkeld opgebouwd waardoor het een tijdrovende
taak is om scenario's van verschillende verbetervoorstellen door te rekenen. Als
oplossing voor dit probleem is besloten een simulatiemodel te ontwikkelen. Dit is
samengevat in figuur 2.3.

De uiteindelijke probleemdefinitie van het project is vervolgens als volgt

§ 2.4 Scope
Gedurende de oriëntatiefase van de studie zijn interne interviews uitgevoerd om een

beter beeld te krijgen van het probleem. De inventarisatie van deze problemen is
weergegeven in figuur 2.4.Dit oorzaak diagram is gebaseerd op de interviews die zijn
gehouden gedurende de eerste periode van het onderzoek met de betrokkenen van het
project. Uit deze interviews is naar voren gekomen dat niet alleen het huidige
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F i guur 2.4 ; Probl e eminv entarts afi e

rekenmodel als oorzaak van het probleem wordt gezien, maar dat er ook getwijfeld
wordt of de data die gebruikt wordt correct is. Dit geeft de volgende twee
oorzaakgebieden.

- Huidige infonnatie voorziening
- Huidigplanningsmodel

In de volgende paragrafen worden deze punten kort toegelicht.

Prestatiemeting en berekening bij VDT
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VDT is niet in staat om op basis van het huidige rekenmodel voldoende nauwkeurig
voorspellingen te doen over de prestatie van het productiesysteem onder variërende
omstandigheden
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§ 2.4.1 lnÍormatievoorziening
Om te bepalen wat de productiecapaciteit is, moet er vertrouwd worden op de

informatie, zoals proces- en storingstijden, die beschikbaar is over de productielijn.
Deze informatie over het productieproces is verspreid over de organisatie bij
verschillende afdelingen. Op dit moment is niet duidelijk in hoeverre de

datavoorziening van voldoende kwaliteit is om een valide capaciteitsberekening uit te
voeren. Er is verder ook geen koppeling tussen de operationele planning en de

verkoopplanning die in SAP opgeslagen is. Specifiek op het gebied van de

storingsinformatie zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de data. Het systeem dat
de storingen registreert kan bijvoorbeeld niet het onderscheid maken tussen een

waarschuwingssignaal en een storingssignaal. Hierdoor raakt de data vervuild.

§ 2.4.2 Planningsmodel
In de huidige situatie werkt VDT met een Excel-sheet om voorspellingen te doen over
de prestatie van de productielijn in termen van output. Hierbij kan de correlatie die er
tussen de processen is niet correct worden gemodelleerd. Ook is het niet eenvoudig
om veranderingen door te voeren in het model, waardoor het uitrekenen van
verbeterscenario's een uitgebreide taak is. Verder zijn in dit Excel-sheet niet alle
parameters opgenomen die van invloed zijn op de output van de productielijn te
verwerken.

§ 2.5 Doel van het project
basis van deze informatie is het doel van het onderzoek

Vanuit de analyse over de probleemstelling moet volgen of het gebruik van een

simulatiemodel inderdaad de oplossing is, of dat er andere mogelijkheden zijn.

§ 2.6 Onderzoeksvraag
Op basis van de gedefinieerde probleemstelling is de onderzoeksvraag als volgt
vastgesteld. Aangezien er nog niet aangetoond kan worden of het gebruik van
simulatie de oplossing is van het probleem is, is dit buiten de onderzoeksvraag

Als onderdeel van dezeonderzoeksvraag zijn de volgende subvragen opgesteld.
Planningsmodel

1. Wat is de huidige werlovijze van de capaciteitsberekening?
2. Welke parameters zijn van belang en welke parameters zijn meegenomen in de

huidi g e c apac it e itsb e re ke ning ?
3. In hoeverre reflecteren de meegenomen parameters met hun waardes de

werkelijkheid?
I nf o rm at i e v o o r zi e nin g

4. Waar is de input van de capaciteitsberekeningen op gebaseerd?

5. In hoeverre is er terugkoppeling naar de vastgestelde waardes?
Deze subvragen die zijn opgesteld zijn gericht op de twee geidentificeerde
probleemgebieden. De oorspronkelijke opdrachtformulering was gericht op het

Prestatiemeting en berekening bij VDT
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Het verbeteren van de methodiek van capacitertsberekeningen zodat er in de toekomst
op een ffictievere en fficiëntere manier voorspellingen gedaan kunnen worden over
de van het productieproces

"Hoe kan de capaciteitsberekening binnen VDT beter en inzichtelijker uitgevoerd
worden, en wat moet er gebeuren om dit ook in de toekomst te verzekeren?"

P.L.G.Kuipers
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gebruik van een simulatiemodel om de capaciteitsberekeningen beter uit te voeren.
Daarom is als onderdeel van de analyse de vraag opgenomen hoe een simulatiemodel
gebruikt kan worden in het proces van de capaciteitsberekeningen.

§ 2.7 Plan van aanpak
Het plan van aanpak voor het onderzoek is gebaseerd op het onderzoeksmodel van
Kempen en Keizer [6]. De structuur van het onderzoek is als volgt opgezet. In de
analyse fase wordt onderzocht in hoeverre de berekening van de productiecapaciteit
overeenkomt met wat er op de productievloer gebeurt. In de diagnose worden de

oorzaken van het in §2.3 gedefinieerde probleem gegeven en wordt de oplossing
hiervoor gedefinieerd. De volgende fase in het onderzoek is het ontwerpen van deze
oplossing en de voorwaarden voor implementatie te definiëren. Het totale plan van
aanpak is beschreven in appendix IIL

§ 2.8 Reflectie
In dit hoofdstuk zijn op basis van de probleemstelling van VDT en de interne
oriëntatie het doel van het project en de onderzoekvraag van het project opgesteld. In
de opdrachtomschrijving vanuit VDT is een ontwerpopdracht beschreven die de

oplossing moet zijn voor de problemen met het voorspellen van de
productiecapaciteit. Er is besloten om het onderzoek eerst te richten op de vraag hoe
de capaciteitsberekening van VDT verbeterd kan worden. Vanuit de conclusies op de

onderzoeksvraag uit § 2.6 zal vervolgens bepaald worden of simulatie de oplossing is
of dat er andere mogelijkheden zijn om in de toekomst betrouwbare voorspellingen
over het productieproces te geven.

Prestatiemeting en berekening btj VDT
Eindverslag PlGKuipers 10
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Hoofdstuk 3 Procesanalyse

§ 3.1 lntroductie
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de huidige situatie. Om een
compleet beeld te krijgen van de huidige situatie wordt in §3.2 gestart met de analyse
van het productieproces binnen VDT. In hoofdstuk 2 zijn de gebieden
"Capaciteitsberekening" en "Informatievoorziening" aangemerkt als oorzaken van het
probleem. Op basis van de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 2 zijn opgesteld zullen
beide probleemgebieden worden behandelt in §3.3 en §3.4. Vervolgens wordt in §3.5
gekeken naar de gevolgen van de structuur waarin het productieproces van VDT is
opgebouwd op de output. In §3.6 zal vervolgens op basis van de informatie verzameld
in de analyse de diagnose van het probleem worden gemaakt.

§ 3.2 Analyse Productieproces
In deze paragraaf wordt de analyse van het productieproces gegeven.

§ 3.2.1 Totale productieproces
In figuur 3.1 is de opbouw
weergegeven van de fabriek van
VDT. De productie van duwbanden
is onderverdeeld in drie afdelingen.
Parallel worden de schakels (afdeling
MSEI) en de pakketsets (afdeling
MSE2) geproduceerd die vervolgens
worden geassembleerd op de
assemblage afdeling (afdeling
MSE3).
Elke afdeling heeft de beschikking
over meerdere parallelle
productielijnen. De productielijnen
zijn onderverdeeld in processtappen
die in serie zin geschakeld. Het
ffansport tussen deze processtappen
gebeurt manueel of met
transportbanden.
De processtappen zijn opgebouwd uit
één of meerdere parallelle machines
van dezelfde transportband, of uit
dezelfde buffer halffabrikaten krij gen
aangeleverd.

Figuur 3.1: Opbouw productie

§ 3.2.2 Productie pakketsets
De focus van het onderzoek ligt op de snarenlijn, dit is een onderdeel van de afdeling
MSE 2. In dit proces worden de halffabrikaten geproduceerd zoals weergegeven in
figuur 3.2. Het doel van het proces is om van rollen metaal pakketsets van 18-24
snaren te produceren. Hiervoor is de afdeling MSE 2 opgedeeld in twee onderdelen,
de pijpenlijn en de snarenlijn. Er zijn twee pijpenlijnen die pijpen leveren aan 3

Fabriek

Affeling

Produc'tie
lÍn

PÍocesstap

Maóines

§chakel§

Ass€mblage

Pakketsets
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snarenlijnen. In de pijpenlijn
worden van rollen staal platen
gemaakt die worden omgezet
naar prjpen. Deze prjpen
worden op twee
onaftrankelijke lijnen
geproduceerd. De pijpen
worden vervolgens verdeeld
over de drie snarenlijnen.

Snarenlijn
In de snarenlijn doorlopen de
halffabrikaten de volgende
processtappen (figuur 3. 3).
In de eerste processtap worden van de pijpen ringen geslit. In batches van 200 ringen
gaan deze door naar het trommelproces. Hier worden de scherpe kanten van de ringen
gehaald. Nadat de ringen gewassen zijn komen ze uit bij de processtap walsen. Hier
worden snaren gemaakt van de ringen door ze te walsen. Er worden twee soorten
snaren gemaakt met een iets afwijkende diametermaat. Aan het einde van het
productieproces moeten de snaren over elkaarpassen en dit is de eerste stap om ditzo
te krijgen. Na deze processtap komen de snaren op een transportband die door een
wasmachine en door een gloeioven gaat. De volgende stap is het voorbuigen waar de
snaren volgens een precies proces een specifieke diameter krijgen. Hierbij wordt de
plaats van de snaar in de pakketset bepaald.

F iguur 3, 3 : Proces stappen snarenlijn

De snaren worden geladen in rekken die in ovenkooien worden gezet waama de
kooien door de hardings- en nitreeroven gaan waar de snaren een beschermlaag
krijgen. Na deze oven wordgn de snaÍen gemeten en samengevoegd tot
snaarpakketten van 18 of24 snaren (afhankelijk van het producttype). Dit snaarpakket
bestaat uit 9 of 12 snaren (aftrankelijk van het producttype) die over elkaar zijn
geplaatst en tussen de schakels worden geplaatst.

De laatste stap in het productieproces is de kwaliteitscontrole, de "facetcontrole"
genoemd. Hier worden alle snaarpakketten gecontroleerd voordat ze doorgaan naar de
assemblage afdeling.

Fisuur 3.2 ; Halffabril<nten
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§ 3.2.3 Productmix
Zoals al hoofdstuk 2 is vermeld, bestaat de productie van VDT puur uit duwbanden.
Op dit moment worden 7 verschillende duwbanden geproduceerd. Deze duwbanden
variëren in:

- Het aantal snaren,9 of 12 per pakkethelft
- Breedte
- Schakeltype
- Materiaalsoort

Al deze verschillen zijn van invloed op het koppel dat de band over kan brengen
wanneer de band is geïnstalleerd in de auto. De productieplanning is zo opgezet dat op
elke lijn een andere productsoort wordt geproduceerd. Het wisselen van productsoort
wordt op de tijden gepland wanneer de productielijnen stilstaan om gepoetst te
worden.

§ 3.2.4 Output
Op dit moment is de belangrijkste performance indicator de gemiddelde output per
ploeg die gehaald wordt door de afzonderlijke productielijnen. Doordat de vraag
structureel groter is dan de capaciteit kunnen alle geproduceerde goederen meteen
worden uitgeleverd. Het optimaliseren van de output is dus op dit moment het
belangrijkste doel van VDT. In figuur 3.4 is de output in snaren/ploeg van de
snarenlijn lb weergegeven over de periode van februari tot mei 2006. Het aantal
snaÍen dat geproduceerd moet worden (de doelwaardes in Íiguur 3.4) worden

Ll.| n 1 B P.rlod. @.F.bAql7 tot .n m.t C2.MryAX,,

F i g uur 3. 4 : g e re ali s e e rde pro ductie aant all e n
Legenda
Groene lijn:
Rode lijn:
BLauwe lijn:

Bwengrens doelwaarde output per ploeg
Ondergrens doelwaarde output per ploeg
Re ali s atie in b anden/p lo e g
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berekend door het TEK-model. Dit model wordt beschreven in §3.3. Hierbij moet de
productielijn tussen de onder- en bovengrens van de doelwaarde produceren. De
variatie in de doelwaardes in deze grafiek wordt door de volgende twee punten
veroorzaakt.

- Producwissel
De kleine veranderingen in de doelwaardes worden veroorzaakt door verandering in
productsoort die wordt geproduceerd op de productielijn.

- Paetsdienst
Op de punten dat de doelwaardes halveren, heeft de productielijn een halve dienst (4
uur) niet geproduceerd.
Wat hierbij opvalt, is dat de output van het productieproces sterk varieert. Ook valt op
dat de output van het productieproces vaak buiten de bandbreedte valt die door VDT
is vastgesteld. Deze bandbreedte wordt vastgesteld aan de hand van de berekeningen
die uitgevoerd worden door de afdeling TEF I met behulp van het in §2.4 besproken
rekenmodel.

§ 3,3 Berekening productiecapaciteit
De procedure van capaciteitsberekening is gebaseerd op normen vanuit de Bosch
organisatie. In de volgende paragraaf worden de vraagstukken beschreven die VDT
wil beantwoorden met het rekenmodel. In de paragraaf daarna wordt de opbouw van
het huidige model beschreven.

§ 3.3.1 Doeleinden
Berekeningen met betrekking tot de output van de productiecapaciteit worden voor de
volgende doeleinden gebruikt.

- Vaststellenproductiedoelen
Om de ploegleiders op de vloer feedback te geven over hoe de lijn heeft gepresteerd is
er een zogenaamd stoplicht ingesteld. Na de dienst moeten de ploegleiders registreren
hoeveel snaren en banden er zijn geproduceerd. De doelwaardes die hierbij worden
gegeven zijn opgesteld op basis van het TEK-model.

- Opstellen logistieke planning
Vanuit het TEK-model volgt de gemiddelde output die gehaald kan worden per ploeg.
Op basis hiervan maakt de afdeling logistiek de jaar, maand en weekplanning voor de
productielijnen.

- Onderbouwen investeringsvoorstellen
Op basis van dit model worden op dit moment ook de investeringsaanvragen en
mogelijke verbetervoorstellen onderbouwd. Dit wordt steeds belangrijker. Op dit
moment kan er namelijk een groter risico gelopen worden bij het maken van
investeringen.

- What-tf scenario's
VDT wil in staat zijn informatie te verkrijgen over het'gedrag' van de productielijn
onder bepaalde omstandigheden. Aangezien er sprake is van een uitgebalanceerde
productielijn, er is niet verschil in takttijd tussen de processtappen, kan de bottleneck
van het systeem verschuiven tijdens storingen. Het model wordt in dan gebruikt om
het gedrag van de lijn te analyseren.

§ 3.3.2 Werkwijze berekening productiecapaciteit
De eerste stap is het bepalen van de bewerkingstijden per processtap. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van gemeten bewerkingstijden die vervolgens via door Bosch

Prestatiemeting en berekening bij VDT
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opgestelde regels worden omgerekend naar de effectieve bedrijfsmiddeltijd (T"5) in
minuten die benodigd is om 100 stuks halffabrikaat te produceren. Dit gebeurt op
basis van formule 1.

.v _Ptx(l+S)x(1+U)
'"b -- \r,,

n
Pt= Procestijd van de processtap uitgedrukt in min/100 stuks
§= Storingspercentage van de processtap van de storingen korter dan 20 minuten
Q= Uitvalpercentage van de processtap

n= Aantal machines dat beschikbaar is per processtap
De procestijd van de machines is opgebouwd uit de machinetijd en de tijd die de
operator buiten deze machinetijd kwijt is aan handelingen om het proces op gang te
houden. Deze T"u is vervolgens de input voor het berekenen van de
productiecapaciteit.

De tweede stap in het proces is om de factoren die capaciteitsverlies veroorzaken te
verwerken. Hiervoor zijn de factoren protoseries, poetsen en lijneffecr gedefinieerd.
De waarde van de parameters van deze factoren is gedefinieerd als een percentage van
de tijd over hetjaar heen dat de lijn niet beschikbaar is.

Op basis van formule 2 wordt vervolgens de productiecapaciteit per tijdseenheid
berekend. De technische capaciteit (TEK) wordt over het algemeen berekend in
banden per ploeg van 480 minuten. Wanneer er sprake is van processen die handmatig
moeten gebeuren, wordt hier de paaze van de operator van 30 minuten vanaf
getrokken. Deze formule wordt gebruikt om voor alle processtappen de TEK te
berekenen. De processtap met de laagste TEK is vervolgens de bottleneck van het
systeem en bepaalt als zwakste schakel de uiteindelijke output van de productielijn.

TEK =480t',! 
ploes x(r-L)x(r-p)x(l-R) (z)

T,o

TEK= Capaciteit in 100 stuks/ploeg
Teb= Gemiddelde effectieve bedrijfsmiddeltijd/processtap in min/100 stuks
l- Factor lijneffect, fuiidig l5%o

P= factor prototypes, httidig3Vo
fl= Factor poetstijd.
Per week staat de productielijn 4 uur stil voor schoonmaakwerkzaamheden. De
waarde van R is aflrankelijk van het aantal productiedagen per week. Dit wordt als
volgt berekend.

R=. ..4 (3)
(Aantalploe gen I week) * 8

Deze berekening wordt voor elke processtap uitgevoerd. Aangezien een flowlijn zo
snel produceert als de bottleneck, geeft de TEK van de bottleneck de gemiddelde
maximale productiecapaciteit van de productielij n.

De laatste stap is het verwerken van de uitval. Er zijn twee soorten uitval binnen de
productielijn van VDT, de uitval per processtap en de uitval aan het einde van de
productielijn. De eerste uitval wordt al verwerkt in de berekening van de T"6 om te
bepalen wat de bottleneck van het productiesysteem wordt. Om te bepalen wat de

output van de productielijn wordt, wordt voor de processtappen na de bottleneck dit
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uitvalpercentage afgetrokken van de output van het productiesysteem. Dit gebeurt op
basis van de volgende formule.

Capaciteit productielij n=TlK(bottleneck)xf {t-U,,,) (4)
i=b+l

Uiteindelijk wordt uitval die ontstaat bij de facetcontrole, de laatste kwaliteitscontrole
aan het einde van de productielijn, verwerkt. Dit gaat op de volgende manier.

Output productielijn= Capaciteit productielljnx( I -A)
A= Afkeurkwaliteitscontrole einde productielijn

(s)

§ 3.3.3 Evaluatie parameters
In de vorige paragraaf zijn de formules beschreven die worden gebruikt om
voorspellingen te doen over de output van de productielijn. In deze paragraaf worden
de parameters die gebruikt zijn geanalyseerd. Het doel hierbij is een beeld te vormen
van de bruikbaarheid van het rekenmodel voor het berekenen van de
productiecapaciteit.

Pt= Procestijd van de processtap uitgedrukt in min/100 stuks
Alle werkzaamheden, menselijk of machinaal, die per processtap moeten gebeuren
worden gedefinieerd. Vervolgens worden de tijden gemeten die de machines of
operators kwijt zijn met deze werkzaamheden, Op basis hiervan worden de
arbeidsanalyses uitgevoerd. Uit dit proces volgt de gemiddelde tacttijd van een
processtap om 100 producten te maken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
tijd die nodig is om van productsoort te wisselen. Het is echter niet de pure procestijd
waarmee gerekend wordt, maar een gemiddelde tijd die men kwijt is om alle
mogelijke activiteiten uit te voeren. Hierbij is dus ook de omsteltijd, operatortijd
buiten machine tijd etc. meegerekend. In de procestijden zijn dus alle mogelijke
activiteiten meegenomen. Dit zorgt ervoor dat de procestijden bruikbaar zijn voor het
berekenen van de output die de productielijn oveÍ een totaal jaar kan halen. Wanneer
je echter de impact van procesveranderingen uit wil rekenen worden deze tijden
onbruikbaar.

§= Storingspercentage van de processtap van de storingen korter dan 20 minuten
De storingspercentages worden per processtap vastgesteld door de afdeling die
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de machines. Deze percentages zijn
vastgesteld op basis van de informatie die wordt verzameld door de
onderhoudsafdeling. Storingen die langer duren dan 20 minuten worden niet
meegenomen in de berekening van de productiecapaciteit. De redenering is dat er dan
een verkeerd beeld ontstaat van de normale productie. Deze grote storingen komen
echter wel voor (wat te zien is in figuur 3.4) en moeten dus ergens anders in de
berekening worden verwerkt.

(J= Uitvalpercentage van de processtap
Door het productieproces heen is er sprake van twee soorten uitval. De eerste soort is
dat producten bij processtappen individueel worden afgekeurd. De tweede soort
afkeur komt van de eindelijnscontrole. Deze twee soorten afkeur worden
onaftrankelijk van elkaar verwerkt in de berekening van de productiecapaciteit. De
afkeur die in dit gedeelte van het proces wordt verwerkt heeft betrekking op de eerste
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soort van afkeur. Hier gaat het dus om de producten die bij een bepaalde processtap
worden afgekeurd op basis van de grenzen die zijn ingesteld.

n= Aantal machines dat beschikbaar is per processtap
Het aantal machines dat per processtap beschikbaar kan verschillen per lijn. Deze
parameter is van belang voor het bepalen van de algehele output per processtap.

L Factor lijneffect, huidig 157o

De productielijn van VDT is opgezet als een flow-productiesysteem. Hierbij staan de
processtappen in een vaste volgorde en moeten alle producten volgens een vaste route
alle processtappen ondergaan. Indien er een machine in storing valt heeft dit effect op
de andere machines over de gehele productielijn. Dit is een continue effect waarvoor
op dit moment nog geen data beschikbaar is. Op basis van ervaring is bepaald dat de

waarde v an deze parameter l5Vo bedraagt.

P= factor prototypes, huidig 37o

De afdeling ontwikkeling heeft tijd nodig op de productielijnen om prototypes van
nieuwe producten te maken. drie procent van de tijd wordt hiervoor gereserveerd.

ft= Poetstijd in percentage van de beschikbare productietijd/week.
Elke week wordt de productielijn voor vier uur uitgezet voor het schoonmaken van de

complete lijn. Het percentage dat hiervoor geldt is afhankelijk van het aantal uur dat
er geproduceerd wordt per week.

/= Afkeurkwaliteitscontroleeindeproductielijn
De laatste stap in het productieproces is de handmatige controle van alle
geproduceerde producten. Het percentage van de producten wat bij deze processtap

afgekeurd wordt nauwkeurig geregistreerd.

§ 3.3.4 Evaluatie
Het berekenen van de productiecapaciteit is in de situatie van YDT op het eerste
gezicht vrij eenvoudig. Er wordt één productsoort op een productielijn gemaakt, de
procestijden zijn deterministisch. Het probleem is dat er veel storingen zijn aan het
productieproces waardoor de bottleneck van het systeem niet altijd kan produceren.

Om dit op te lossen is de term "lijneffect" ingevoerd. Het gebruik van deze term zorgt
ervoor dat de uitkomst van de berekeningen ongeveer overeenkomt met de realisatie
van de productielijnen.
Voor het berekenen van verbetervoorstellen of het analyseren van het productieproces
is het model niet geschikt. Het huidige model haalt in feite percentages van de

beschikbare productietijd af. Dit is goed voor de vraag " wat kunnen we gemiddeld".
Indien er echter grote veranderingen mee berekend moeten worden, gebruik je dit
model voor de verkeerde doeleinden.

§ 3.3.5 Voorspelde vs. gerealiseerde output
Elke ploegleider moet aan het einde van de dienst in een database invoeren hoeveel
banden en snaren er zijn geproduceerd. Hiervan is al een voorbeeld gegeven in figuur
3.2. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald in hoeverre de voorspelde
output van het productiesysteem overeenkomt met de gerealiseerde output. Aangezien
het hier over een langere periode gaat,3 maanden, kan aangenomen worden dat de
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berekende TEK overeen moet komen met de gemiddelde output die per ploeg wordt
geproduceerd. Hierbij zijn de volgende waarnemingen gedaan.

- Op dit moment wordt gepresteerd op ongeveer 95Vo van de berekende
productiecapaciteit.

- De output van het productieproces toont grote variaties.
- Het systeem wordt getroffen door grote storingen die niet berekend zijn
- Onderhoud van de productielijn (gekenmerkt op de plaatsen waar de

doellijnen gehalveerd zijn) loopt meestal uit.

§ 3.+ Dataverzameling
In deze paragraaf wordt beschreven welke data er op dit moment verzameld wordt die
gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van een capaciteitsberekening. Op dit
moment zijn hiervoor twee systemen beschikbaar. Deze worden als eerste besproken.
In het laatste gedeelte wordt gekeken hoe de procestijden van de machines worden
geregistreerd.

§ 3.4.1 MADAP
MADAP is een systeem dat door de onderhoudsafdeling wordt gebruikt voor het
verzamelen van storingsinformatie. Het systeem is direct gekoppeld aan de computers
die de machines op de werkvloer aansturen. Het MADAP-systeem registreert de

tijdstippen waarop de bedrijfstoestand van de machine verandert, De mogelijke
toestanden zijn:

l. Standby,
2. productie
3. storing.

Bij de evaluatie van dit systeem is echter naar voren gekomen dat de gegevens niet
correct verwerkl worden. Het MADAP-systeem registreert een waarschuwingssignaal
als een storing. Dit zijn de waarschuwingen die operators krijgen van de machine over
mogelijke problemen, bijvoorbeeld het toekomstige tekort aan smering van de messen
(een oranje signaal). Hierdoor komt het proces echter niet stil te liggen. Dat gebeurt
wel in het geval van de hardè storingen. Deze zachte storingen worden ook
geregistreerd waardoor de storingsdata vervuild raakt.

§ 3.4.2 Registratie ploegleiders.
Ter controle van de output van de productielijnen moeten de ploegleiders van deze
lijnen na elke dienst de volgende gegevens invullen.

- Geproduceerd aantal snaren
- Facetafkeur
- Geproduceerdaantalbanden
- Oorzaak eventueel tekort

De snaren en de banden worden hierin specifiek gescheiden aangezien er een

ontkoppelpunt is na de fabricage van de snaren voor de bandenbouw. De facetafkeur
is de afkeur die ontstaat bij de laatste processtap, de facetcontrole. Bij deze processtap

worden alle pakketsets beoordeeld op krassen of enige andere schade die in het
productieproces heeft kunnen optreden.

Procedure
Voor het invullen van "de aantallen" (zoals deze binnen VDT worden genoemd) is
een database ingericht. Per productsoort is een doel opgesteld wat ze minimaal en
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maximaal zouden moeten halen. Wanneer de minimale waarde niet wordt gehaald
moet de ploegleider ingeven wat de oorzaak hiervoor is geweest en hoeveel
productieaantallen die in snaren heeft gekost.

§ 3.4.3 Dataverzameling procestiiden
De procestijden die worden gebruikt in de berekening van de productiecapaciteit zijn
afkomstig van de afdeling TEF6. Deze afdeling heeft de verantwoordelijkheid om
arbeidsanalyses uit te voeren op de werkvloer en heeft hiervoor ook de procestijden
van de machines moeten meten. Hierbij wordt op basis van waarnemingen per
processtap een lijst gemaakt van de activiteiten die de machine en de operator moeten
doen. Hierna wordt de tijd van deze activiteiten gemeten.

Zoals al in §3.3 is beschreven wordt vervolgens de effectieve bedrijfsmiddeltijd
berekend. In deze tijd zijn de tijden van alle mogelijke activiteiten verwerkt die
machine en de operator moeten voltooien. Hierin is ook de omsteltijd meegenomen.
De heeft als gevolg dat er geen inzicht meer is in wat er in deze tijden gebeurt. Voor
het maken van een jaarplanning kan een gemiddelde van voldoende niveau zijn, maar
voor het analyseren van verbetervoorstellen is dit niet voldoende.

§ 3.4.4 Evaluatie dataverzameling
Op basis van de boven beschreven data worden de capaciteitsberekeningen binnen
VDT uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende punten geconcludeerd.

- Dataverzameling Onvolledig
Niet alle parameters die onderdeel zijn van het in §3,3 beschreven rekenmodel worden
gemeten. De tijdsverliezen door prototypes en lijneffect worden niet geregistreerd. Er
wordt verder wel geregistreerd dat de wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden
uitgevoerd, maar niet hoeveel tijd hier precies in gaat zitten. Op deze parameters is
dus geen terugkoppeling mogelijk.

- Verzameling en berekening procestijden
In de berekening van de procestijden worden ook de omsteltijden,
operatorwerkzaamheden die buiten de machinetijd vallen en alle verwante zakert
meegenomen. Bij de berekening van een jaargemiddelde is dit geen probleem, maar
voor het doorrekenen van verbetervoorstellen wordt de data onbruikbaar.

- Vervuild
De registratie systemen wÍuumee op dit moment wordt gewerkt leveren vervuilde
data. Hierdoor is het niet mogelijk een correcte storingsanalyse uit te voeren.

§ 3.5 Lijneffect
h de berekening van de productiecapaciteit, is een outputverlies van L5Vo

ingecalculeerd vanwege de invloed die processtappen op elkaar hebben. Om een

duidelijk beeld te krijgen van de grootte van dit lijneffect zijn de mogelijke oorzaken
hiervan onderzocht.

Gezien het feit dat er maar één routing over de processtappen voor alle productsoorten
is, is het productieproces gekarakteriseerd als een flow-productie systeem. Volgens
Bertrand et al. [1] hebben productielijnen die werken met een pure flow-productie de

volgende kenmerken.
o Dezelfde volgorde van bewerking
o Er wordt slechts één product gemaakt
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o Dezelfde constante bewerkingstijd bij elke bewerking
o Werkplekken kunnen zonder storingen doorwerken

Dit systeem heeft als gevolg dat de capaciteit van het systeem bepaald wordt door de
productiesnelheid van de bottleneck. Een gevolg van een flowproces is dat er een
lijneffect optreedt dat de capaciteit van de lijn beïnvloedt. Dit lijneffect treedt op
wanneer stations geen input krijgen of hun voorraad gereed product niet kwijt kunnen
aan het volgende station. Dit effect heeft de volgende oorzaken.

- Verschil in productiesnelheid
De verschillen in productiesnelheid kunnen in de huidige situatie niet van invloed zijn
op het lijneffect aangezien er maar één productsoort wordt gemaakt. V/el is van
belang in hoeverre de processtappen in de productielijn "gebalanceerd" zijn.
Gebalanceerd wil zegger, in hoeverre er verschillen zijn tussen de maximale
productiesnelheid van de processtappen.

- Variaties in procestijden
Aangezien de meeste bewerkingen machinaal zijn, kan worden aangenomen dat de
procestijden hiervan deterministisch zijn en per productsoort constant. Er zijn in de
productielijn twee processen die wel variatie in de procestijden hebben. De invloed
hiervan is op dit moment nog niet bekend.

- Storingen aan andere machines
Het productieproces van VDT is zeer storingsgevoelig. Dit is al te zien aan de
wisselvallige output van de snarenlijn. Dit is één van de grote oorzaken van het
lijneffect.

§ 3.5.í lnvloed storingen algemeen
Doordat het productieproces is opgebouwd als een flowlijn, werken storingen op
individuele machines sterk door op de aan- en afvoer van machines waarmee ze in
verbinding staan. Deze variaties kunnen opgevangen worden door gebruik te maken
van buffers. Bij het
gebruik van buffers
in de productielijn
wordt het moeilijker
om de invloed van
de storingen te
kwantificeren.
Blumenfeld et al.l2)
hebben onderzoek
gedaan naar de
invloed van
storingspercentages
op de prestatie van
flowlijnen met
variabele
buffergroottes. In
figuur 3.5 zijn de
resultaten van hun simulaties weergegeven. Hierin is de invloed van de storingsduur
op de output onderzocht met verschillende buffergroottes. De storingspercentages zijn
bij de simulaties gelijk gehouden. Uit deze grafiek valt af te lezen dat langdurige
storingen een grotere invloed hebben op de output van de productielijn dan de kortere
storingen. Voor het voorspellen van de grootte van het lijneffect moet er dus correcte
storingsdata aanwezig zijn.
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Figuur 3,5, storingsduur t.o.v. doorvoer[2]
I*genda:
Groene lijn: Invloed korte storingen op output
Roze lijn: Invloed langdurige stortngen
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§ 3.5.2 lnvloed buÍÍers
In het productieproces van VDT zijn twee soorten buffers aanwezig. De eerste zijn
buffers met een vaste grootte die tussen enkele processtappen zijn gebouwd. De
andere mogelijkheid van bufferen is door gebruik te maken van de transportbanden.
Deze transportbanden hebben een variabele snelheid waardoor het mogelijk is om ze
in te zetten als buffer in het geval van storingen. Deze buffermogelijkheid van de
transportbanden is op dit moment niet te kwantificeren.

§ 3.5.3 Evaluatie
Het berekenen van het lijneffect is op dit moment niet mogelijk. Er zijn teveel
factoren die van invloed zijn op dit lijneffect om meer dan een ruwe schatting ervan te
geven. Ook is er op dit moment te weinig storingsdata bekend om uitspraken te doen
over de invloed hiervan op het lijneffect. Wel kan worden geconcludeerd dat door het
storingsgevoelige productieproces, er wel degelijk sprake is van tijdsverlies door de
opzet van de productielijn. Er moet echter een eenduidige deÍinitie voor dit lijneffect
zijn die niet gebruikt wordt om alle onbekende factoren in onder te brengen.

§ 3.6 Diagnose
De van het onderzoek is in hoofdstuk 2 als

In deze paragraaf worden de belangrijkste oorzaken voor dit probleem beschreven.

§ 3.6.1 Capaciteitsberekening
- Aantal parameters

In de bepaling van de productiecapaciteit worden niet alle parameters meegenomen.
De storingspercentages die verwerkt zijn, dekken slechts de kortere storingen aan de
processtappen af. Dit is verantwoord in de bepaling van de doelen voor de kortere
termijn, bijvoorbeeld dagdoelen. Het productiesysteem heeft te maken met grote
storingen waardoor over de totale productielijn niet meer geproduceerd kan worden.

- Verwerking "lijneffect"
ln de capaciteitsberekening is een capaciteitsverlies van líVo meegenomen voor de
gevolgen van het werken met een flowlijn. Dat storingen op processtappen voor en na
de bottleneck van invloed zijn op de prestatie van de bottleneck (en dus op de output
van de productielijn) is een feit. Op dit moment wordt echter de parameter die
hiervoor meegenomen is de capaciteitsberekening gebruikt om alle factoren die niet
bekend zijn op te vangen.

- Slechteterugkoppeling
Op dit moment is er geen directe terugkoppeling tussen de parameters die
meegenomen zijn in de berekening van de productiecapaciteit en de realisatie van de
productievloer.

§ 3.6.2 Dataverzameling
De data die gebruikt wordt als input van de capaciteitsberekeningen is geïdentificeerd
als een van de hoofdoorzaken van het probleem. Op het gebied van de data
verzameling zijn de volgende oorzaken vastgesteld.
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- Slechte registratie
De registratie van data is op dit moment verdeeld over meerdere systemen die
gecombineerd niet de yÍaag 'oWat gebeurt er?" kunnen beantwoorden. De
storingsregistratie is hier een goed voorbeeld van. De registratie en verwerking van de

storingen gebeurt op basis van een systeem dat er niet goed voor is ingericht. Ook de

data die geregistreerd wordt door de ploegleiders is van slechte kwaliteit. De
ploegleiders moeten een schatting maken van de aantallen die gemist zijn i.p.v. de

tijdsduur van de storing.
- Vervuild

De data die gebruikt wordt als input voor de capaciteitsberekeningen is niet zuiver.
Doordat waarschuwingssignalen worden geregistreerd als storingen raakt de data
vervuild. Verder worden machines na reparatie niet per definitie weer op stand-by
gezeL Indien er door een andere storing in het proces geen aanvoer is, kan het
gebeuren dat de machine pas weer in uit de modus storing wordt gehaald als er weer
aanvoer van producten is.

§ 3.6.3 Verfijning probleemstelling
Gedurende de analyse is getracht op basis van de aanwezige data een vergelijk te
maken tussen de realisatie van de productielijnen en de voorspellingen van het TEK-
model. Dit is niet mogelijk gebleken, aangezien er geen complete informatie aanwezig
is over \ryanneer en waar in het productieproces verliezen zijn opgelopen. Hierdoor is
het ook niet mogelijk om de waarde van de parameters die zijn berekend te evalueren.
Dit leidt tot de conclusie:

Het is in de huidige situatie dus verstandig om eerst een duidelijk beeld te krijgen van
de huidige situatie voordat er voorspellingen worden gedaan over de prestatie van het
productieproces wanneer er veranderingen doorgevoerd worden.

§ 3.7 Samenvatting
In figuur 3.6 zijn de resultaten van de analysefase en de samenhang tussen de
geïdentificeerde oorzaken weergegeven. Bovenin figuur 3.6 is de analyse van VDT
weergegeven zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2.
Naast het probleem dat het niet mogelijk is om voorspellingen te doen over de output
van het productieproces is hierbij een ander probleem toegevoegd. VDT heeft geen

inzicht in de huidige situatie. Hierdoor wordt de term "lijneffect" gebruikt als

afsluitpost. Dit kan voor de dagelijkse logistieke planning een oplossing zijn maar dit
is onvoldoende bruikbaaÍ wanneer er verbetervoorstellen doorgerekend moeten
worden.

§ 3.S Gebruik simulatie
De insteek van het onderzoek was om de problemen met de berekening van de
productiecapaciteit op te lossen door gebruik te maken van een

computersimulatiemodel. In de literatuur is gezocht naar de bruikbaarheid van
simulatie in het proces van de capaciteitsberekening en in hoeverre dit in de huidige
situatie mogelijk is bij VDT. Op dit moment is het niet mogelijk om een

simulatiemodel te ontwikkelen. Hieronder zijn daarvoor de belangrijkste redenen
gegeven.
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Figuur 3.6; Gapanalyse

l. Huidtge definitie "lijneffect"
Zoals al geconcludeerd is de term lijneffect een verzamelnaam van parameters die niet
meegenomen zijn in de capaciteitsberekeningen. Een belangrijke stap in het opzetten
van een simulatiemodel, is het valideren van het model aan de huidige situatie[7] Als
de huidige situatie niet bekend is, heeft het ook weinig nut om een simulatiemodel te
bouwen voor een andere situatie.

2. Storingspararneters onbekend
Van grote invloed op de prestatie van een flow-productielijn zijn de storingen die het
proces treffen. Hiervoor is ook geconcludeerd dat langere storingen van een grotere
invloed zijn dan de kortere bij gelijke storingspercentages. Znlang er geen duidelijke
data is over het storingspatroon van de productielijn, is een simulatie ook niet van veel
nut.

3. Doel van de studie
Het uitvoeren van een simulatiestudie is een goede keuze wanneer er een afweging
gemaakt moet worden tussen meerdere verbetervoorstellen, waarbij niet duidelijk is
welk voorstel relatief de meeste impact zal hebben. Hierdoor kan er een duidelijke
vraag worden opgesteld waar de simulatie een antwoord op moet geven. Een ander
doel van een simulatie is om meer inzicht te geven in het productieproces. Deze
mogelijkheid werkt alleen als de input van het simulatiemodel, specifiek de data over
het productieproces correct is.

§ 3.9 Reflectie
In dit hoofdstuk is op basis van de onderzoeksvragen opgesteld in hoofdstuk 2
gezocht naar de oorzaken van het probleem. Hierbij is geconcludeerd dat er
onvoldoende inzicht is in de prestatie van het productieproces in de huidige situatie.
De redenen hiervoor zijn gegeven §3.6. hr het volgende hoofdstuk zal op basis van
deze analyse de mogelijke oplossingen voor deze problemen worden aangedragen.
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Hoofdstuk 4 Ontwerp

§ 4.1 Introductie
Het doel van dit hoofdstuk is om te bepalen hoe het probleem dat in hoofdstuk 3 is
vastgesteld opgelost moet worden. Hiervoor wordt in §4.2 gestart met het definiëren
van de ontwerpopdracht. In §4.3 worden de eisen aan het ontwerp vastgesteld.
Vervolgens wordt in §4.4 het werkproces van het ontwerp opgezet.

§ 4.2 Definitie ontwerpopdracht
De van het is in hoofdstuk 2 als

Centraal in het onderzoek staat dat VDT beter berekeningen uit moet kunnen voeren
over de mogelijke productiecapaciteit. De oplossing die door YDT hiervoor is
aangedragen is om een simulatiemodel te ontwikkelen. Het programma waar op dit
moment de berekening mee wordt uitgevoerd, is niet in staat om het doorwerken van
storingen door de productielijn te berekenen. Door gebruik te maken van een
simulatiemodel kon op een ffictievere en fficiëntere manier uitspraken gedaan

worden over de prestatie van het productieproces onder variërende omstandigheden.

Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om een simulatiemodel te ontwikkelen
voor de productieafdelingen van VDT. Hiervoor zijn in hoofdstuk 3 de volgende
punten geconcludeerd.

- Onvoldoende inzicht in huidige situatie
Op dit moment is er nog geen duidelijk inzicht in de huidige situatie. Het is niet
bekend op welk punt in het productieproces precies verliezen in productiecapaciteit
worden geleden. Hierdoor is men ook niet in staat te bepalen wat de prestatie van het
productieproces in een variërende situatie is. Dit wordt op dit moment opgelost door
gebruik te maken van de term lijneffect. Het lijneffect is officieel de term die gebruikt
moet worden om het effect van storingen van individuele machines op de output van
de totale productielijn weer te geven. Op dit moment wordt dit lijneffect echter
gebruikt om alle onbekende verstoringen aan het productieproces in onder te brengen.

- Onbruil<bareproductiedata
Voor de ontwikkeling van een simulatiemodel ontbreken op dit moment primaire
gegevens. Hierbij is het ontbreken van valide storingsinformatie het grootste obstakel
voor de ontwikkeling van een model.

Voordat er binnen VDT gebruik gemaakt kan worden van een simulatiemode, is het
van een grotere belang om inzicht te krijgen in de prestatie van het productieproces in
de huidige situatie.

Het doel van het IS

Dit systeem moet data verzamelen voor de volgende doeleinden.

als

Het verbeteren van de methodiek van capaciteitsberekeningen zodat er in de toekomst
op een effectievere en fficiëntere manier voorspellingen gedaan kunnen worden over
de van het

"Ontwerp een systeem orn meer inzicht te krijgen in de prestatie van het
productiesysteem."
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- Evaluatie prestatie productieproces
Op basis van het informatiesysteem moet duidelijk worden waar in het proces de
verliezen in de output worden geleden.

- Inputcapaciteitsberekeningen
In §3.3.1 is beschreven voor welke doelen op dit moment het TEK-model gebruikt
wordt. Het informatiesysteem moet hiervoor de input kunnen genereren.

- Basis sirnulatie
Op basis van het huidige rekenmodel is het inderdaad niet mogelijk om de effecten
van storingen op de lijn in te schatten. Om hierin meer inzicht te krijgen is het
mogelijk om een simulatiemodel te ontwikkelen. Hiervoor moet wel een duidelijke
basis aanwezigzijn.

Hiervoor zijn twee onderdelen nodig. Er moet een informatiesysteem komen dat de
prestatie van het productiesysteem registreert. Hieraan gekoppeld moet er eenm
methodiek worden opgesteld op basis waarvan VDT de productiecapaciteit
berekenen.

§ 4.3 Ontwerpeisen
Voor het ontwerp zijn de volgende eisen opgesteld.

1. Zuivere dataverzameling
De informatiestructuur moet zodanig worden opgezet dat er geen onzuivere data
wordt geregistreerd.

2. Directe terugkoppeling
Er moet een directe koppeling komen tussen de berekening van de productiecapaciteit
en de realisatie op de productievloer. Hiermee moet snel worden geëvalueerd hoe het
systeem heeft gepresteerd.

3. Eenduidig
Op dit moment is de parameter lijneffect een verzamelnaam van factoren. In het
ontwerp moet er voor elke parameter duidelijk zijn waar deze betrekking op heeft.

§ 4.4 Opzet ontwerp proces
De eerste stap voor het ontwerp is het opzetten van een proces voor het ontwerp. De
doelstelling van het informatiesysteem is om een beter beeld te krijgen van de huidige
situatie. De makkelijkste manier om data te krijgen is direct te meten bij het
productiesysteem.

§ 4.4.1 Capaciteit van Ílowlijn productieprocessen
De output van de productielijn is in het geval van een flowlijn aftankelijk van de
productiecapaciteit van de bottleneck van het systeem. Specifiek voor het geval
waarin één machine de prestatie van de fabriek bepaalt, hebben Grando et al.[4] een
methodiek ontwikkeld voor het meten en analyseren van productieparameters.
Hoewel er in de productielijn van VDT geen sprake is van een vaste bottleneck bij
alle productsoorten, kan deze structuur wel gebruikt worden. Dit omdat er per
productierun geen sprake is van wisselende productsoorten. Hierdoor verschuift
gedurende een productierun de bottleneck van het systeem niet.
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De methodiek van Grando et
al. t4l is opgedeeld in vier
stappen. Deze zijn
gevisualiseerd in figuur 4.1.
De eerste stap in het proces is
het modelleren van de status
die de fabriek kan hebben.
Hierbij wordt gestart met de
langste periode waarover de
productie gepland kan worden:
het fabriekkalenderjaar.
Vervolgens zijn de
tijdsverliezen opgedeeld naar
oorzaak. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt. . in Figuur4.l;Processtappencapaciteitsevaluatie.[4]
oorzaken van binnen of buiten
het systeem, bottleneck extern
of intern, en de effïciency van de bottleneck. Hierdoor ontstaat een gestructureerd
beeld van de productiecapaciteit. Wanneer alle verliessoorten van de beschikbare
fabriekstijd zijn afgetrokken blijft de productietijd over waarin de fabriek
goedgekeurde producten produceert. Op basis van de productmix die gevraagd wordt
door de klanten, en de cyclustijd die per productsoort is berekend op de bottleneck,
wordt vervolgens de productiecapaciteit berekend. De volgende stap in het proces is
om de parameterwaarden te meten en te evalueren. Op basis van deze laatste stap kan
er een terugkoppeling plaatsvinden naar de originele waarde van de parameters.

§ 4.4.2 Toepasbaarheid VDT
Het model dat door Grando is opgesteld is om de volgende redenen geschikt om als
raamwerk te gebruiken voor het opzetten van de capaciteitsplanning binnen VDT.

- Opzet voorflowlijn
Het model van Grando gaat uit van de bottleneck van het productiesysteem in
het bepalen van de maximaal haalbare output. Hiervan wordt ook al uitgegaan
in de huidige berekening van de productiecapaciteit en sluit hier dus goed op
aan.

- Duidelijke structuur
In tegenstelling tot de huidige methodiek is er in het model van Grando sprake
van een helderdere structuur. Hierdoor is het duidelijk op welk punt de
verliezen in output worden geleden.

§ 4.4.3 Ontwerp stappenplan
Op basis van het model van Grando wordt in deze paragraaf het proces opgezet wat
VDT moet aanhouden om te komen tot een correcte berekening van de
productiecapaciteit. Hiervoor worden vier stappen gedefinieerd. Deze vier stappen
moeten in de toekomst continue toegepast worden.

Stap L: Definiëren factoren
De eerste stap in het proces is het vaststellen van de factoren die gemeten moeten., de

zogenaamde pararnetersetting. De factoren die gemeten moeten worden zullen worden
afgeleid van de parameters die benodigd zijn om een correcte berekening van de
productiecapaciteit uit te voeren. Het bepalen van de benodigde parameterc zal
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gebeuren op basis van de doelen die gesteld zijn in hoofdstuk 2, Stap I zal worden
uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Stap 2: Opzet meeístructuur
De tweede stap in het ontwerp is het opstellen van een informatiesysteem dat de
factoren die in stap I
zijn gedefinieerd moet
gaan meten. Dit zal
worden uitgewerkt in
hoofdstuk 5.

Stap 3:
Uitvoeren metingen
De derde stap in het
proces is het
daadwerkelijk
uitvoeren van de
metingen aan het
productiesysteem met
de structuur die is
ontwikkeld is in de
vorige stap. Het is van
belang dat de Figuur 4.2: stappenplan ontwerp

gedefinieerde
parameters continu worden geregistreerd om zodoende een helder beeld van de
huidige situatie te krijgen.

Stap 4: Verwerking data
De vierde stap is het verwerken van de data. In §4.2 zijn drie doelen vastgesteld waar
de data voor gebruikt moet worden, namelijk voor de evaluatie van het
productieproces, als input voor de capaciteitsberekeningen en als basis voor een
simulatiemodel.Yerder moet er terugkoppeling plaatsvinden naar de eerste stap in het
proces. Hoe de nieuwe data gebruikt moet worden door VDT, wordt uitgewerkt in
hoofdstuk 6.

AJbakening
Het ontwerp van dit onderzoek wordt afgebakend tot de eerste twee stappen. Het
daadwerkelijk uitvoeren van de metingen en evalueren van de parameters is een taak
die niet te volbrengen is in de tijdsspanne van de studie.

§ 4.5 Reflectie
In dit hoofdstuk is de structuur opgezet van het ontwerp van het onderzoek. In
hoofdstuk 2 is gesteld dat VDT onvoldoende in staat is om voorspellingen te doen
over de prestatie van het productieproces onder variërende omstandigheden.
Gedurende de analyse is naar voren gekomen dat er ook onvoldoende inzicht is van de
prestatie van het productieproces in de huidige situatie. Daarom is in §4.2 bepaald dat
er een registratiesysteem moet komen om de prestatie van het productieproces te
meten. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van de verliezen die op dit
moment worden geleden in de productiecapaciteit.

Stap 2: Opzet
meetstructuur

Stap 3:
Uitvoeren
metingen
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Hoofdstuk 5 Performance Measurement System

§ 5.1 Introductie
In dit hoofdstuk wordt het registratiesysteem beschreven dat meer inzicht moet geven
in de prestatie van het productieproces. Als start hiervoor wordt in §5.2 beschreven
waarop het productiesysteem beoordeeld wordt. Hierna worden de eerste twee stappen
van het in hoofdstuk opgesteld ontwerpproces beschreven, het definiëren van de
parameters die gemeten moeten worden (§5.3) en het meetsysteem dat de registratie
uit moet voeren (§5.4).

§ 5.2 Opstellen prestatiemaat
Om meer inzicht te krijgen in de prestatie van het productieproces moet eerst worden
bepaald waar het productieproces op beoordeeld moet worden. In §3.3 is gegeven dat
de belangrijkste prestatieindicator (in jargon Key Performance Indicator (KPI))
binnen VDT het aantal geproduceerde duwbanden is, gegeven een bepaalde
productmix die geproduceerd moet worden. Het aantal producten dat geproduceerd
wordt in vergelijking met het theoretisch mogelijk aantal te produceren producten
geeft een goede indicatie over de prestatie, maar is niet in staat om te bepalen waar in
de productielijn de verliezen zijn geleden.

Een prestatiemaat die is opgesteld voor het beoordelen van machines is de Overall
Equipment Effectiveness(OEE) (Huang et al. [7]) Deze wordt als volgt berekend.

Materiaal Verliezen OEE

Totale beschikbare
trjd

Productie tijd

net. prod. tijd

nuttige
prod tijd

tijd/ totale tijd

efficiency=
Netto

Kwaliteits
verliezen

Figuur 5.1; Berekening OEE
!=factor b e schikbaarhe ids v e rlie zen
P= Factor performance verliezen

Q,= F ac t or kw alite it sv e rlie zen

OEE(D= A"Ír,r*P"nrr*Q*r, (6)

Hierbij staatAry voor de beschikbaarheid van de machine, Psnyoot de prestatie van
de machine et Qetr voor het percentage van de geproduceerde producten die goed
wordt gekeurd. De machines worden dus beoordeeld op de beschikbaarheid, de
efficiency en de hualiteit.Dit is weergegeven in figuur 5.1. Deze factoren worden als
volgt berekend.
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4"ff

Prtr

Qd

Waar
Tu = Tijd machine beschikbaar T, = Totale tijd

T, = Productietijd R:ï) = Gemiddelde procestijd

Rff' = Gemiddelde theoretische procestijd P, = Aantal goedgekeurde producten

Po= Totaal aantal geproduceerde producten.

De term Overall Equipment Effectiveness is ontwikkeld als KPI voor individuele
machines, maar kan ook worden gebruikt om het totale productieproces te evalueren
(Elridge [5]).

Om te bepalen hoe het productieproces heeft geproduceerd, moeten deze variabelen
worden gemeten. De beschikbaàrheid van de machine wordt echter niet alleen
beïnvloed door het eigen storingsgedrag, maar is ook afhankelijk van de totale
productielijn. Om de prestatie van het productieproces te meten moet op verschillende
niveaus worden gemeten. De volgende niveaus zijn vastgesteld.

l. Fabriel<sniveau
2. afdelingsniveau
3. Lijn niveau
4. Machine niveau

Op de eerste drie niveaus wordt gemeten wat de tijdsverliezen in beschikbaarheid zijn.
Op machineniveau moet worden geregistreerd wat de performance van de machines
is. In de volgende paragraaf wordt per niveau gedefinieerd welke factoren gemeten
moeten worden hiervoor.

Dit heeft de volgende voordelen.
o Betere evaluatíeproductieproces.

Door het opdelen van deze factoren in categorieën is het eenvoudiger het
productieproces te evalueren. Door deze structuur consequent aan te houden ontstaat
een duidelijk beeld van waar in het proces de verliezen in productiecapaciteit worden
geleden.

c Aanpassing meetstructuur eenvoudiger
In de toekomst kan het voorkomen dat de situatie verandert. Het aanpassen van de
meetstructuur is eenvoudiger aangezien voor de factoren in dezelfde categorie
hetzelfde systeem gebruikt kan worden.

§ 5.3 Te meten factoren
In §5.2 is de prestatiemaat opgesteld op basis waarvan de prestatie van het
productieproces van VDT beoordeeld moet worden. In deze paragraaf wordt bepaald
welke factoren geregistreerd moeten worden om de prestatie van het productieproces
te meten. Hiervoor moeten de beschikbaarheid, performance en de
kwaliteitspercentages worden gemeten. De beschikbaarheid wordt gemeten op

R:ï)

R:!)

-Tu
Tt

T
= Px

Tu

=&-
1

(7)

(8)

(e)
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fabrieks-, afdelings-, lijn- en procesniveau. Op het laagste niveau (machineniveau)
moet de performance worden gemeten. Kwaliteitsverliezen moeten verder op elk
niveau worden gemeten. Per niveau wordt in de volgende paragrafen bepaald welke
factoren gemeten moeten worden. Op alle niveaus wordt aangegeven of de factoren
gepland of ongepland zijn.

§ 5.3.1 Fabrieksniveau
De prestatiemaat van de fabriek is de Overall Factory Avalailabilty (OFA). Hierbij
wordt gemeten welk percentage van het totale jaar de fabriek daadwerkelijk
beschikbaar is voor productie. In tabel 5.1 zijn de mogelijke beschikbaarheidverliezen

fabrieksniveau die moeten worden

Tabel 5. 1 ; Be schikbaarheidverliezen fabriek
Vervolgens wordt de OFA als volgt berekend.

OFA=
T(*rot) -T(rtor*a) _Tt(wplawd)

Xl00Vo (10)
T(roro»

Hierbij is T11; de totale tijd dat de fabriek kan produceren (365 dagen/jaar), Tlpr*n.ay de
geplande tijdsverliezen en Tlunprann.4 de ongeplande tij dsv erliezen.

§ 5.3.2 AÍdelingsniveau
De prestatiemaat van de afdelingen is de Overall Section Availability (OSA). Hierbij
wordt gemeten welk percentage van de geplande beschikbare tijd de afdeling niet kan
produceren. In tabel 5.2 zijn de mogelijke beschikbaarheidverliezen op

die moeten worden

Tabe I 5.2 ; B e s c hikbaarheidv e rliezen

Figuur 5.2 ; Afdelingen VDT

Er zijn drie afdelingen binnen VDT die aan elkaar zijn geschakeld zoals in figuur 5.2.
Productieverliezen op afdelingsniveau kunnen worden geleden door het niet hebben
van input of het niet kwijt kunnen van output (buffertekort). Hierbij is de afdeling
MSE3 afhankelijk van de hoeveelheid halffabrikaat die aangeleverd wordt door de

afdelingen MSE1&2. Ondanks dat er geen grote verschillen zrjn in de

beschikbaarheid van de afdelingen, worden ze voor de dataverzameling gescheiden
gehouden. Er kunnen namelijk verschillen ontstaan doordat er op de afdelingen met
andere ploegenschema's wordt gewerkt. Dat betekent dat de assemblage afdeling
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bijvoorbeeld 6 dagen per week draait en MSE2 7 dagen per week. Ook is er een
verschil in de tijdsduur van het grote onderhoud. Dit wordt eens per jaar gedaan en
neemt ongeveer 4 weken in beslag.
Productieverliezen kunnen ontstaan doordat de buffer tussen MSE2 en MSE 3 vol ligt.
De OSA wordt vervolgens als volgt berekend.

gg4-T(p)-T(pto*!!t-Taneu*,at xlO16o (11)
7,,

Hierbij is T6y de geplande tijd dat de afdeling beschikbaar is, verminderd met de
geplande en ongeplande tijdsverliezen.

§ 5.3.3 Lijnniveau
De prestatiemaat van de productielijnen is de Overall Line Availability (OLA en
wordt de normale wordt wat

Tabel 5. 3 ; Be s chikbaarheid productielijn

de verliezen in beschikbaarheid van de individuele productielijnen is. In tabel 5.3 zijn
de beschikbaarheidverliezen op lijnniveau weergegeven.

In deze categorie vallen de factoren die van invloed zijn op de verminderde
beschikbaarheid van de individuele productielijnen. Deze zijn als volgt gedeÍinieerd.

Geplande b e s chilrb aarhe idsv e rlie zen
Voor de geplande lijnverliezen zijn de volgende factoren gedefinieerd.

- Poetsen
"De tijd per week waarin ove.r een productielijn niet geproduceerd kan worden
do ordat de productielij n w ordt s choong emaakt "

- Omstellen
"De tijd waarin niet geproduceerd wordt doordat de productielijn omgebouwd wordt
voor het produceren van een andere productsoort

- Proto-series
"De tijd waarin de productielijn gebruikt wordt orn prototypes te produceren."

On g e plande b e s c hikb aarhe idsve rliezen
Voor de ongeplande lijnverliezen is de volgende factor gedefinieerd.

- Systeemstoringen
Systeemstoringen: "Storingen aan machines in de productielijn die als resultaat
hebben dat de totale productielijn niet meer in staat is om te produceren."
In de productielijn zijn processtappen die de beschikking hebben over één machine.
Wanneer deze machine in storing valt, heeft dit als gevolg dat de productflow door de
lijn stopt.
Vervolgens wordt de overall line availability als volgt berekend.

T otaltirne @r(min) - Timeloss, . ímin)OI\-r(Vo)= xl00%a (12)
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Hierbij is T1p; de geplande tijd dat de afdeling beschikbaar is, verminderd met de
geplande en ongeplande tijdsverliezen. Dit moet voor elke productielijn worden
berekend.

§ 5.3.4 Machineniveau
Op machineniveau is het van belang om data te verzamelen over de performance van
de machine en data die benodigd is voor het analyseren van het productiesysteem.
Deze worden in de volgende paragrafen besproken.

§ 5.3.4.1 Overall equipment effectiveness
Op machineniveau wordt de prestatie van de machines beoordeeld op basis van de

Overall Equipment effeciency (OEE). Aan het begin van paragraaf 5.2 is al
beschreven dat deze is opgebouwd uit de performance, beschikbaarheid en de

. Tabel5.4; OEE Nal<njima (uit Huang et al. [7]l
kwaliteit van de machine. De opbouw van de OEE is gegeven in tabel5.4.
Aangezien in de vorige paragraaf al is vastgesteld dat alle machines samen worden
omgesteld en dat dit dus op lijnniveau wordt geregistreerd en verwerkt, valt deze
factor weg. Bij de performance van de machine hoeven alleen de verliezen in leegloop
te worden geregistreerd. Mogelijke verliezen door een verlaagde productiesnelheid
worden niet geleden. Het aanpassen van de productiesnelheid van de machines kan
van invloed zijn op de mogelijke kwaliteit van de producten. Daarom wordt gewerkt
met vaste productiesnelheden van de machines. Op basis hiervan is vastgesteld dat de

volgende statussen van de machines geregistreerd moeten worden om de OEE te
berekenen.

- In productie
De productietijd staat voor de tijd dat de machine handelingen verricht die benodigd
zijn voor het volbrengen van de aangewezentaak.

- In storing
De machine is in storing wanneer er door technisch falen van de machine of het
oplossen van dit technisch falen niet geproduceerd kan worden.

- Leegloop
De machine heeft de status "leegloop" wanneer de machine in werking is maar niet
kan produceren doordat er geen aanvoer is van nieuwe producten of dat het product
dat al bewerkt is door een opstopping in volgende processtappen niet afgevoerd kan
worden.
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§ 5.3.4.2 Databehoefte analyse
Dezeparagraaf behandelt de data die bekent moet zijn willen er correcte analyses over
het productieproces worden uitgevoerd, In §4.3 is vastgesteld dat het
informatiesysteem data moest leveren die gebruikt kon worden voor de evaluatie van
de prestatie, input voor simulatie en voor de bepaling van de productiecapaciteit. In de
vorige paragrafen is al beschreven welke data geregistreerd moet worden voor het
beoordelen van het productieproces. De data die benodigd is voor de analyse wordt in
deze paragraaf beschreven.

Productie
Voor het berekenen van de output van de productielijn moet, uiteraard, duidelijk zijn
wat de cyclustijd van de machines is. Immers, op basis van het aantal tijdseenheden
dat een machine nodig heeft om een product te maken kan berekend worden wat de
output over een langere periode is.
Het bepalen van de cyclustijden gebeurt op dit moment zoals beschreven in §3.4.3.
Hierbij analyseert de afdeling TEF6 welke activiteiten per processtap gedaan moeten
worden en hoe lang deze gemiddeld duren. Op basis hiervan wordt per processtap
bepaald wat de cyclustijd, of T"u is. Dit is een gemiddelde dat bruikbaar is om over het
jaar heen in te schatten wat de output kan worden, maaÍ voor het uitvoeren van een
diepteanalyse is het resulterende getal niet bruikbaar. Verder zijn er vele activiteiten
gedefinieerd per processtap waar de enige onderverdeling is of deze activiteiten
machinetijd zijn, en zo nee, of deze activiteiten binnen of buiten de procestijd van de
machine plaats kunnen vinden. Om meer structuur hierin aan te brengen moet er een

andere ordening worden vastgesteld. Verder moet er ook een onderscheid worden
gemaakt tussen de directe en de indirecte procestijden. De directe procestijden zijn de
processen die per cyclus per machine benodigd zijn. De indirecte procestijden zijn van
de processen die niet direct zijn gerelateerd aan de taak van de machine, maar die wel
benodigd zijn om het proces op gang te houden (zoals het uitvoeren van korte
steekproeven).

- Directe procestijden
In Grando et al [6] is de cyclustijd van een machine als volgt gedefinieerd.

Cycle time= move time + queue time + setup time + process time +wait-to-batch time
+ wait-in-batch time + wait-to-match-time.

De directe procestijd is de tijd die een product in een processtap doorbreng voordat
het doorgaat naar de volgende processtap. Aangezien er in dit onderzoek wordt
gericht op de bezetting van de machines is deze formule enigszins aangepast.

cyclustijd/product - opstarttijd + bewerkingstijd + aflooptijd 
(13)

#producten
o Opstarttijd

De tijdsduur die per cyclus benodigd is voordat de machine kan starten met het
uitvoeren van de taak.

o Bewerkingstijd
De werkelijke tijd die een machine nodig heeft om een product om te vormen,

o AÍlooptijd

Prestatiemeting en berekening bij VDT
Eindverslag PlGKuipers 33

P.L.G.Kuipers



T li I e 
t*cÍrnlrche unbenltelt *lndhm*a ffi s§§f,H

De tijd na afloop van de bewerking waarin de machine geen andere producten kan
verwerken.

- Indirecteprocestijden
Onder de indirecte procestijden worden de tijden geschaard die niet elke cyclus plaats
vinden maar wel plaats moeten vinden op de langere termijn. Voor het moment zijn
hiertoe de procestijden van de operator gerekend en de procestijd van het omstellen
van de machines.

. Operator handelingen
De machines van VDT kunnen over het algemeen zonder ingrijpen van een operator
produceren. Er zijn echter processen, zoals controles die uitgevoerd moeten worden
om het proces gaande te houden. Dit zijn de operator handelingen zoals deze op dit
moment al zijn vastgesteld door VDT.

o Omsteltijden
De omsteltijden zijn als volgt gedefinieerd: "De procestijd die benodigd is om een

machine zodanig in te stellen dat er een andere productsoort op geproduceerd kan
worden." De omsteltijden moeten buiten de normale cyclustijd worden gehouden. Dit
aangezien er maar zelden wordt omgesteld. De tijden voor het omstellen van de

machine zijn interessant voor de logistieke planning van de lijnen, maar in het geval
van VDT van minder belang voor het uitvoeren van een diepte analyse.

Storingen
Over het algemeen wordt bij storingsanalyse gesproken over de mean time till failure
(MTTF) en de mean time to repair (MTTR). Dit is de tijd die een productiesysteem
gemiddeld produceert tot een storing en de gemiddelde tijd die door de storing
verloren gaat. Op dit moment wordt er een storingspercentage geregistreerd en niet de

storingstijden. BU het uitvoeren van een diepteanalyse is dit storingspercentage niet
voldoende. Een storingspercentage zegt niets over de duur van de storingen en zoals is
beschreven in §3.5.1 is de duur van de storingen vrnzeeÍ grote invloed op de output
van de productielijnen.

Het is beter om de tijden van de storingen te meten. Bij de productielijn van VDT zijn
operators verantwoordelijk voor meerdere machines over meerdere processen.

Aangenomen wordt dat er altijd een operator nodig is om een storing te verhelpen,
Om te bepalen of de storingen in de huidige situatie organisatorisch (te weinig
personeel) of technisch van aard zijn, moet ook de reactietijd van de operator worden
gemeten.
Dit alles geeft de volgende tijden die moeten worden geregistreerd.

- Starttijd storing
- Tijd operator aanwefig
- Eindtijd
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§ 5.3.5 Samenvatting
In figuur 5.3 is het resultaat van deze paragraaf samengevat. Alle factoren die van
belang zijn voor het evalueren en berekenen van de productiecapaciteit zijn
onderverdeeld. De eerste vier categorieën verzamelen gegevens over de status van het
productiesysteem. Dit moet gedaan worden om meer inzicht te krijgen in de
werkelijke waarde van de term leegloop. Op het laagste niveau moet data verzameld
worden over de status van de machine. Verder moet de opbouw van de cyclustijden
duidelijk zijn. De omsteltijden die normaal in de cyclustijd worden verwerkt worden
niet op machine niveau geregistreerd maaÍ op lijn niveau. Dit aangezien de totale
productielijn tegelijk wordt omgesteld.

Figaur 5.3 ; Samenvaaing
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§ 5.4 Prestatiemeetsysteem
In deze paragraaf wordt het registratiesysteem opgezet. Dit is opgedeeld in drie
onderdelen, voor de registratie van de beschikbaarheid, de performance van de
machines en de kwaliteitsregistratie.

§ 5.4.1 Beschikbaarheidregistratie
Op fabriek-, afdelings- en lijnniveau moet de vermindering in beschikbaarheid
worden geregistreerd. Op fabrieks- en afdelingsniveau kan dit gebeuren op basis van
de jaarplanning die gemaakt wordt door de afdeling logistiek. Op lijnniveau kan
hiervoor gebruik worden gemaakt van de registratie die de ploegleiders van VDT na
hun dienst moeten invullen. Op dit moment moeten zij al een inschatting geven van de

mogelijke oorzaken waarom de desbetreffende ploeg het doel wel of niet heeft
gehaald. Dit wordt echter geregistreerd in het aantal producten dat niet kon worden
geproduceerd. Het is efficiënter om hiervoor de start en eindtijden van de verstoringen
te registreren. Het registreren van de geplande storingen moet plaatsvinden bij de
bottleneck van het productiesysteem.

§ 5.4.2 Registratie prestatie machine
Voor de registratie van de machine status moet een informatiesysteem worden
ontwikkeld dat dit continue kan registreren, Hiervoor moet een directe koppeling
worden gelegd naar de machines. Dit informatiesysteem wordt in deze sectie
beschreven.

§ 5.4.2.1 Procesmodel
Het procesmodel heeft als doel een beschrijving te geven van de status van de

machines. In paragraaf §5.3.4 is vastgesteld dat de machines de volgende statussen
kunnen hebben.

1. In Productie
2, Storing

o In storing
o In reparatie

3. Leegloop

Figuur 5.4; start procesmodel
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In de status storing moet er onderscheid gemaakt worden tussen de "In storing" en "In
reparatie". Het proces dat in figuur 5.4 is gemodelleerd is de start van het
procesmodel. Een product wordt geaccepteerd in de processtap. Wanneer er een
machine beschikbaar is wordt de productie gestart. Na productie komt de machine
weer vrij voor een volgend product en gaat het product door naar de volgende
processtap. Om de status van de machine te registreren moeten hier nog enkele
toevoegingen aan gedaan worden. om de storingen te registreren wordt een
storingscyclus toegevoegd, waarbij een operator moet komen om deze op te lossen.

Figuur 5.5 ; Procesmodel

Aangenomen wordt dat een machine alleen in storing kan raken indien deze aan het
produceren is. Om de leeglooptijd van de machine te modelleren wordt het aantal
producten dat per processtap aanwezig kan zijn vastgesteld. Het totale procesmodel is
weergegeven in figuur 5.5. De leegloop wordt geregistreerd wanneer een machine
vrijkomt (in de plaats "machine"), maar het is nog niet mogelijk om te starten met de
productie. Dit komt doordat er geen producten liggen in de buffer of dat het totale
proces de producten die al bewerkÍ zijn niet kwijt kan. Het aantal producten dat per
processtap tegelijk aanwezig kan zijn wordt gelimiteerd door het aantal tokens "a".
De productietijden van de machines worden geregistreerd op basis van de staÍt en
eindtijden van de taken "start_production" en "End_production".
Om alleen de data te verzarrclen over de momenten dat de machine werkelijk kan
produceren is de status "off' toegevoegd. Dit vereist dat wanneer de productielijn niet
beschikbaar is voor productie dat deze uitgezet moet worden, of dat een uitmelding
wordt geregistreerd.
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in figuur 5.6. Op elke
productielijn wordt
gedurende een
productiecyclus van
een week één
productsoort
geproduceerd. Hiervoor
moet worden
geregistreerd wat de
start- en eindtijden van
de productiecyclussen
waÍen, hoeveel
producten er zijn
geproduceerd en
hoeveel producten er
zijn afgekeurd. Alle
machines zijn
onderdeel van een
proces. De processen
hebben een
gelimiteerde capaciteit
van a mogelijke

§5.4.2.2 Informatiemodel
Het tweede onderdeel is het bijbehorende UMl-informatiemodel. Dit is weergegeven

't * "rl

1

1

Cycle

Productlon Line Product
-LinelD -Produc{lD

-starttime
-endtime
i#produced
#scrapped

Status
Proces

Machlne Event
.MaólD .Time

F i guur 5. 6 ; U M L- informat íe mo de I

producten in het proces. Voor elk event (verandering in status van de machine) moet
de tijd worden geregistreerd. Op basis van deze registraties kan vooralle statussen uit
figuur 5.5 worden bepaald wat de start- en eindtijden zijn. De eindtijd van de huidige
status is hierbij de starttijd van de volgende status.

§ 5.4.3 Registratie kwaliteitsverliezen
Als laatste moet er een goede registratie zijn van de kwaliteitsverliezen die worden
geleden. Hiervoor hoeft geen nieuw systeem voor te worden opgezet. Doordat er
binnen VDT een sterke nadruk ligt op de kwaliteit van de producten die geleverd
worden, wordt op elk niveau de uitval al geregistreerd.
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§ 5.5 Reflectie
In dit hoofdstuk is gekeken hoe de gegevens verzameld moeten worden die nodig zijn
als input voor de berekening van de productiecapaciteit. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen de categorieën zoals opgesteld in hoofdstuk 4. Voor de twee hoogste
categorieën, op fabrieks- en op afdelingsniveau, is geen ingewikkeld systeem
benodigd. Hierbij volstaat het om te bepalen hoeveel dagen perjaar de afdelingen de
mogelijkheid hebben om productie te draaien. Op lijnniveau kunnen de factoren
eenvoudig worden geregistreerd door de registratie die nu door de operators wordt
gedaan enigszins aan te passen. Hierbij moet het schema wel compleet zijn en i.p.v.
gemiste aantallen moet de start- en eindtijd van de storing worden gemeld. Op
machine niveau moet een directe koppeling komen naar de machines om zo de status

van de machine te registreren. Door dit informatiesysteem ontstaat een duidelijk beeld
van de huidige prestatie. In het volgende hoofdstuk zal worden geanalyseerd hoe deze
data omgezet moet worden naar een solide capaciteitsberekening. Hoe deze
berekening op wordt gezet is uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 6 Prestatie analyse

§ 6.1 Introductie
Het doel van dit hoofdstuk is om te beschrijven hoe de gegevens uit het performance
measurement system verwerkt moeten worden. Hiervoor wordt in §6.2 beschreven
hoe de prestatiematen van de fabriek berekend worden. In §6.3 wordt beschreven hoe
op basis van de nieuwe data de jaarcapaciteit berekend kan worden. In §6.4 wordt
beschreven welke terugkoppeling er op basis van de metingen moet plaatsvinden. Als
laatste wordt in §6.5 beschreven hoe op basis van de nieuwe data voorspellingen over
de prestatie van het productieproces in de toekomst uitgevoerd moeten worden.

§ 6.2 Berekening prestatiemaat
Het eerste onderdeel van de analyse is het bepalen van de prestatie van de fabriek op

basis van de registraties. In hoofdstuk 5 zijn 4 prestatiematen opgesteld die berekend
moeten worden.

1. Overall Equipment Effectiveness (OEE)
2. Overall Line Availability (O1,4)

3. Overall Section Availability (OSA)

4. Overall Factory Availability (OFA)
De berekening van deze prestatiematen zal in de volgende paragrafen worden
besproken.

§ 6.2.1 Overall Equipment Effectiveness
In §5.4.2 is de koppeling beschreven die gemaakt moet worden met de machines voor
het registreren van de statussen. Hierbij worden de statussen productie, storing en

leegloop geregistreerd. Op basis van deze registratie wordt de OEE berekend. Dit
gebeurt als volgt.
OEEI*** {vo) -- Availabiliryr,r(vo)xPetformancer,r(7o\xQuality,r(vo) (14)

De beschikbaarheid op machine niveau wordt als volgt berekend

Avairabilin... (vo\ = 
ActualoperatingTime r,r(min.) xloovor'("\ 
Pl.annedOperatingTime,,,(min.)

(15)

Waar
P lanned Operatin g Time r,r(min .) = Total Shift Time r,, (min .)

Actual O p e ratin g Time r,r(min .) = P lanned O p erating Time r,r(min) -
B r e al<d ow n T im e r,, 

(min) - I dl e T i m e *,, 
(min) (l 6)

Bij de OEE wordt ervan uitgegaan dat de productielijn beschikbaar is voor productie.
Aangezien alle geplande werkzaamheden (bijv. poetsen) op lijnniveau plaats vinden,
wordt de verminderde geplande beschikbaarheid niet meegenomen in de

beschikbaarheid van de machine, ma,aÍ wordt deze verwerkt in de beschikbaarheid
van de productielijn.

De performance van de machine wordt als volgt berekend.
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Performancer,r(%o) = (
N o. produc e d r,, x ActualCycleTime r,, x

Operating Timer,,

Theoretical Cycle Time r,, )xl00Vo (t7)
Actual Cycle Time,,,

De performance van de machine heeft betrekking op het aantal producten dat per
cyclus wordt geproduceerd en de tijd die hiervoor benodigd is. Het proces bij VDT is
echter zo ingericht dat machines altijd hetzelfde aantal producten per cyclus
produceren en dat er geen verschil zit in de cyclustijden van de machines. Aangezien
er sprake is van een ze,eÍ precies productieproces, worden deze twee variabelen altijd
gelijk gehouden. Dit omdat er niet bekend is wat de invloed van het sneller/langzameÍ
produceren op de uiteindelijke kwaliteit is. Op basis is aangenomen dat de prestatie
van de machine altijd 1007o is.

Het kwaliteirspercentage van de machines wordt als volgt berekend.

No. oroduced,,, - N o.scraooed,,,

No.producedr,,

In deze term wordt dus berekend hoeveel goede producten de machine produceert.

§ 6.2.2 Overall Line Availability
Op lijn niveau wordt geanalyseerd wat de overall line availability is. Deze moet
worden berekend worden voor alle lijnen m (m=1-3). Hierbij wordt uitgegaan van een

cyclus tijd van een week (21 ploegen van 480 minuten). Daarbij moet op lijn niveau
ook worden berekend wat het kwaliteitspercentage is. Zoals beschreven in hoofdstuk
5 wordt de beschikbaarheid van de lijn als volgt berekend.

To'oliMxrooclo 
(19)OLAr^r(Vo)=ffi

Het kwaliteitspercentage wordt als berekend.
N o. nroduced r., - N o.s crapped, *,

Quality,^r(clo) = xlOOTo (20)

§ 6.2.3 Overall Section Availability
De overall section availability wordt berekend aan de hand van het aantal ploegen dat
een afdeling op jaarbasis kan produceren. De prestatiemÍur voor de afdelingen wordt
als volgt berekend.

OSA=Tuo,r»-T'lossrou*o-T'loss@,Emn"il xl**Vo (zl)
T(otot)

De beschikbaarheid van de fabriek wordt gemeten in dagen/jaar.

§ 6.2.4 Overall Factory Availability
De overall factory availability wordt berekend op basis van de totale beschikbare tijd
in een jaar (365 dagen) en de tijdsverliezen die worden geleden op fabrieksniveau. De
OFA wordt als volgt berekend.

OFA=T(totat)-T(prgneo-T(unptam"il xt1y6o (ZZ)
T(totot)

(
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Hierbij moet zoals in §5.3.1 voor de totale beschikbare tUd (ï,r ) 365 dagen genomen

worden. Verder kan de kwaliteit van de fabriek worden beoordeeld op basis van het
aantal producten dat retouÍ komt vanuit de klanten. Hierbij geld

Quality r^r(7o, - 
N o's ent - N o'retumed

No.sent
fabrieksniveau

xl00,%o als het kwaliteitsratio op

§ 6.3 Berekening jaarcapaciteit
In deze parugraaf wordt uitgewerkt hoe de theoretische productiecapaciteit van de
productielijnen van VDT berekend kan worden op basis van de Overall Equipment
Effectiveness. Dit gebeurt op basis van de volgende stappen.

Stap 1 Vaststellen doel beschikbaarheid en performance
De eerste stap in het proces is het bepalen van de geplande tijdsverliezen en het
schatten van de ongeplande tijdsverliezen. Hierbij moet een waarde worden
vastgesteld voor de korte storingen en de leeglooptijd aan de machines om de OEE
van de machines te bepalen. Ook moet op lijn, afdelings- en fabrieksniveau worden
bepaald wat de geplande beschikbare productietijd is.

Stap 2 Bepalen botfleneck productielijnen per productsoort
De tweede stap is het bepalen van de bottleneck van de productielijnen per
productsoort. Hiervoor is de volgende data benodigd.

- OEE machines
- Procesttjden/productsoort

Om de bottleneck van de productielijn te bepalen moet worden gekeken naar de
processtappen. Vanuit de OEE van de machines moet de overall Throughput
effectiveness(OTE) van de processtappen worden berekend. Voor de processtappen

met één machine is dit gelijk de OEE van die ene machine. Voor processtappen die
meerdere machines parallel hebben staan wordt de volgende formule gebruikt
(Mutthiah et al [l3]).

or,*,ou"^n)=ffi (n)

OTEpo,ou"to = Overall Throughput Effectiveness processtap n

OEE(» = Overall Equipment Effectiveness machine i

&r,l = Theoretische productiesnelheid van machine i (stuks/minuut)

De meeste processtappen binnen VDT hebben de beschikking over meerdere
machines. Om voor processen met meerdere machines te bepalen wat de OTE is moet
formule 1l worden gebruikt. Wanneer aangenomen wordt dat de bewerkingstijden op
alle machines gelijk zijn, volgt uit deze berekening dus dat de gemiddelde OEE van
de machines hiervoor kan worden genomen. Vervolgens wordt met de volgende
formule bepaald wat de bottleneck van het productiesysteem is.

Outpu.truo,,,"*.*, = min{mir,-,,r,...,,-, 
{{Ofnr,rXRrr,(n) 

*fl"r=,*rQ*u.,}),Arrr,rrR*,,,}

(24)
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De bottleneck van het systeem wordt gevonden door te berekenen welke processtap
de minste output genereert. Hiervoor wordt de OTE van de processtappen (n)
vermenigvuldigd met de theoretische procestijd en de productieverliezen die worden
geleden in de processtappen na deze processtap. De processtap die de kleinste waarde

heeft voor OTEb)XRrr,(,) rfÏï=urQ"uu, is de bottleneck van de productielijn.

Wanneer de bottleneck van de productielijn bekend is, is ook de maximale
theoretische productiecapaciteit van de productielijn bekend. De output van de
productielijn wordt dan als volS berekend.

Qutputsi,"l=OTErurxRtn<u)*(flÏ*, Q"nrr) Q5)

Waarbij OTEpl de overall throughput effectiveness van de bottleneck is en R416; staat

voor de productiesnelheid van de bottleneck. De term (flo*., Qo,r)corrigeert de

mogelijke productiecapaciteit voor de kwaliteitsverliezen die worden geleden na de
bottleneck.

Output I ploegr,r=480x(Outputs,*u,1)xOl4xQ"i*tii,\,,t Q6)

De output die per productielijn i geproduceerd kan worden gedurende een ploeg van
480 minuten wordt verminderd voor het gemiddelde percentage dat de productielijn
beschikbaar is (OLA11) en het percentage van de producten dat aan het einde van de
productielijn af wordt gekeurd (Q("ina"r1nril).

Stap 3 Vaststellen productmix
Voordat de mogelijke jaarcapaciteit bepaald kan worden moet bekend zijn wat de
productmix voor dat jaar is. Aangezien er langlopende contracten zijn met de klanten
staat deze productmix voor een jaar redelijk vast.

Stap 4 Berekening beschikbaarheid machines
Op basis van de doelwaardes die in stap 1 zijn vastgesteld kan de beschikbaarheid van
de productielijnen worden vastgesteld, Deze is opgebouwd uit de beschikbaarheid van
de fabriek, de afdeling en de individuele productielijn.

Stap5 Optimaliserenproductieplanningoverproductie[inen
De laatste stap in het proces is optimaliseren van de productieplanning. Per
productielijn is nu bekend wat per productsoort de maximale productiecapaciteit is.
Dit sluit aan op de huidige werkwijze van VDT. Hierin wordt echter niet de omsteltijd
van de productielijn verwerkt.

§ 6.4 Terugkoppeling
Op basis van het registratiesysteem moet stap 4 van het van het in hoofdstuk 4
opgestelde proces worden ingevuld. De terugkoppeling bestaat uit twee onderdelen.

1. Terugkoppeling meetstructuur
In hoofdstuk 5 is een meetstructuur opgezet op basis van de data die op dit moment
bekend is. Het is van belang om een terugkoppeling te maken op basis van de
meetresultaten van deze meetstructuur.
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2. Terugkoppeling doelwaardes
kt §6.3 is het proces beschreven op basis waarvan de productiecapaciteit wordt

berekend. Hierbij is de eerste stap om te bepalen wat de doelen zijn die gehaald
moeten worden om een planning te kunnen maken. Er moet een terugkoppeling
komen op deze waardes om te bepalen hoe het productieproces heeft gepresteerd.
Hierdoor is het ook mogelijk om te bepalen in hoevere verbetertrajecten die worden
ingezet effect hebben op het productieproces.

§ 6.5 Analyse productieproces
kt §3.3.1 zijn de doeleinden gegeven wÍurvoor op dit moment het TEK-model wordt
gebruikt. Met dit model worden berekeningen uitgevoerd over de mogelijke
productiecapaciteit van de productielijn. Het TEK-model wordt gebruikt om te
berekenen wat de invloed is van bepaalde beslissingen op de output van het
productieproces. Hiermee moeten investeringsbeslissingen mee worden onderbouwd.
Het doorrekenen van het productieproces of het analyseren van mogelijke
verbetervoorstellen is niet iets waar een uniek model voor gebruikt kan worden.

Door gebruik te maken van het PMS kunnen op een eenvoudigere manier
berekeningen worden uitgevoerd over de prestatie van het productieproces onder
variërende omstandigheden. Dit vooral aangezien er nu de prestatie van het proces
duidelijk gedefinieerd is en de factoren die van invloed zijn hierop geregistreerd
worden. Hiervoor kan ook gebruik gemaakt worden van een simulatiemodel. Hiervoor
zijn nu alle benodigde elementen aanwezig.

§ 6.6 Reflectie
In dit hoofdstuk is beschreven hoe de data van het PMS verwerkt moet worden tot
informatie. De eerste stap hierin is om te analyseren hoe het productieproces op de
verschillende niveaus heeft gepresteerd. Dit geefteen eenduidige beeld over waar in
het proces de grootste verliezen worden geleden. Op basis hiervan kan ook een valide
berekening worden gemaakt over de mogelijkheden van het productieproces. Ten
eerste de bepaling van de totale mogelijke jaar capaciteit. Verder is het met de data
die verzameld wordt, eenvoudiger om verbetermogelijkheden te evalueren en door te
rekenen. Dit is de eerste stap richting het correct gebruik van een simulatiemodel.
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Hoofdstuk 7 Implementatie

§ 7.1 Introductie
De laatste stap in het onderzoek is het implementeren van de oplossing die is
ontworpen. Aangezien binnen het afstudeerproject de tijd ontbreekt om de oplossing
te implementeren is er een implementatieplan opgesteld. In §7,2 wordt beschreven
hoe het opgestelde performance measurement systeem moet worden
geimplementeerd. In §7.3 wordt beschreven hoe het capaciteitsmodel aangepast moet
worden.

§ 7.2 Implementatie performance measurement systeem
In hoofdstuk 6 is het performance measurement systeem beschreven. Dit systeem
moet de beschikbaarheid en de prestatie van de productiemiddelen van VDT gaan
registreren. De registratie van de beschikbaarheid van de fabriek en de afdelingen is
eenvoudig te implementeren. Hiervoor is een spreadsheet programma benodigd en
iemand die verantwoordelijk is voor het registreren van deze parameters. De
registratie op lijn en machineniveau wordt in de volgende paragrafen besproken.

§ 7.2.1 Aanpassingen registratie ploegleiders
Op lijnniveau moet worden geregistreerd wat de oorzaken zijn van de verminderde
beschikbaarheid. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de database die op dit
moment al wordt gebruikt voor het registreren van de gerealiseerde productieaantallen
per productielijn. De ploegleiders moeten verder per productielijn aangeven wat de
oorzaak is geweest van het niet halen van de gestelde productiedoelen. Om dit
systeem te gebruiken moeten hierin enkele wijzigingen in door worden gevoerd.

- Registratie in tijden
Op dit moment moeten de ploegleiders aangeven hoeveel producten er ongeveer aan
capaciteit verloren zijn gegaan door de verstoring. Hiervoor in de plaats moet de
ploegleider de start- en eindtijden van de verstoring registreren.

- Meetpunt voor geplande verstoringen
Er moet een vast meetpunt komen voor de registratie voor de geplande verstoringen.
Hiervoor kan het begin van de productielijn worden gepakt. De starttijd is vervolgens
wanneer de invoer van halffabricaat van de productielijn stil wordt gelegd, de eindtijd
wanneer de invoer van halffabricaat weer wordt hervat.

- Gepland/ongepland
Op dit moment worden de storingen ingedeeld op basis van organisatorisch, technisch
of rendement. Deze termen zijn echter nergens gedefinieerd. Er moet een onderscheid
worden gemaakt in geplande en ongeplande storingen, omdat deze ook zo in de
beoordeling van de productielijn worden behandeld. De geplande en ongeplande
storingen zijn besproken in §5.3.3.

§7.2.2 Koppeling machines
De koppeling die gemaakt moet worden naar de machines is beschreven in §5.4.2.
Voor de ontwikkeling en implementatie van het informatiesysteem is moet een
multidisciplinair team opgezet worden waar mensen uit de volgende afdelingen in
vertegenwoordigd zijn.
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Tef l: De afdeling TEF1 is op dit moment verantwoordelijk voor het bepalen
van de productiedoelen. Hierdoor is het eenvoudig om naast het bepalen van
de productiedoelen, ook te evalueren of deze doelen door de productieafdeling
worden gehaald. In de ontwikkeling van het informatiesysteem kan TEF 1 de
gewenste output vaststellen.
Tef 6: Tef 6 is verantwoordelijk voor de bepaling van de cyclustijden binnen
YDT. Zij hebben een veÍregaande kennis van de processen en kunnen
zodoende specifieke punten van het productieproces beschrijven.
Tef 2: Tef 2 is verantwoordelijk voor de afstemming van de machines. Binnen
deze afdeling is de kennis aanwezig over wat mogelijk is bij de machines en
wat de probleempunten met betrekking tot deze machines zijn.
Tef 4: Tef 4 is verantwoordelijk voor de analyse en het oplossen van de
storingen van het productieproces. Vanuit deze groep moet de kennis komen
met de specifieke probleempunten in de productielijn.
ISY: De lCT-afdeling

§ 7.3 Capaciteitsberekening
Voor de capaciteitsplanning is de implementatie redelijk eenvoudig door te voeren.
Hiervoor moeten er enkele veranderingen doorgevoerd worden in het TEK-model. De
start hiervan is het inpassen van de totale productietijd over het jaar heen. Door als
start het aantal productie uren te nemen wat beschikbaar is over een jaar is het
makkelijker de andere parameters te plaatsen. Op basis van de terugkoppeling en
evaluatie van de nieuwe parameters moet men kijken naar de effecten die wel van
invloed zijn op het "lijneffect". Dit kan gebeuren door de data van afgelopen jaren,
voor zover aanwezig, te evalueren en op basis van deze data de capaciteitsberekening
te maken zoals aangegeven in hoofdstuk 6. Hierdoor kan al een betere inschatting
worden gemaakt over de invloed van storingen op de beschikbaarheid van de
bottleneck van het proces.
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IloofdstukB Conclusies&aanbevelingen

Het laatste hoofdstuk van het rapport behandelt de conclusies die zijn getrokken op
basis van het onderzoek (§8.1). In §8.2 worden de aanbevelingen besproken.

§ 8.1 Conclusies
Op basis van het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken.

- Op dit moment is het niet mogelijk een valile simulatiemodel te ontwtkkelen
- De verbeterde dataverzameling zorgt erttoor dat in toekomst op een

effectievere manier voorspellingen gedaan kunnen worden over de prestatie
van het productieproces.

- Data verzameling en verwerking op dit rnoment onvoldoende om een
betrouwbare berekening van de productiecapaciteit te maken.

- Gebruik van de factor "lijneffect"en gebrek aan terugkoppeling leiden tot
onzuiver inzicht in de huidige situatie

- Het opgezette performance measurement systeem geeft VDT meer inzicht in de
prestatie van het productieproces

§ 8.2 Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen opgesteld.

- Op de korte termijn moet het beschreven informatiesysteem worden
geïmplementeerd.

De eerste aanbeveling is het ontwikkelen en implementeren van de het
informatiesysteem. Door de grote vraag naar duwbanden is het van belang om te
weten waar in het proces de grootste tijdsverliezen worden geleden. De investering
die hiervoor gedaan moet worden heeft op de korte termijn geen meetbaar resultaat
maar het hebben van correcte data over het productieproces is onontbeerlijk wanneer
er beslissingen genomen moeten worden.

- VDT moet zich meer richten op de beschil<baarheid van het productiesysteem
In het ontwerp van het performance measurement systeem is uitgegaan van de
beschikbaarheid van het productiesysteem. Dit geeft beter de plaats weer waar in het
proces de verliezen in capaciteit worden geleden.

- Periodiek moeten de gemeten waardes worden vergeleken met de vastgestelde
doelen.

Aan het begin van het jaar moeten de doelen worden vastgesteld voor de
productieafdeling. De uiteindelijke gerealiseerde prestatie moet worden
teruggekoppeld worden aan deze waardes.

- Op basis van de metingen kan de productieplanning worden verbeterd.
De logistieke planning van de klantvraag over de productielijnen gebeurt op dit
moment op basis van de rollende planning. Zodra er een duidelijke analyse gemaakt is
van de capaciteit van de productielijn en de omsteltijden bekend zijn, kan hierin een
optimum in worden bepaald. Dit is wel onder de voorwaarde dat de achterstand die op
dit moment is opgelopen ingehaald is en er weer gestreefd kan worden naar een make-
to-stock strategie.
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- Het opgezette perfarm,ance mea,§uremcnt systeem maet niet alleen gebruílct
wordan voor de evalwatie van het productiesysteern mnar osk oru
verbetertraj e ct en m,e e te be ginnen,

Alleen het meten en regis.teren van de prestatie yan het preduetie proces is. nist
voldoende" Op basis van de metingen moet ook direct actie ondemomen worden om
hier een verbetering in aan tobrengen.
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AppendixII. Origineleprojectplan

l, Opdrachtgever
S. Fischer - TEF

2. Klant
Hoofdklant: TEF1
Subklanten: MSE, LOG, BPS, TEF2, TEF4, TEF6

3. Projectnaam
Invoering productiesimulatie bij VDT

4. Project Soort
IT project approval and processing in CI (Automatiseringsproject met QA's)

5, Achtergrond
Het idee
Bij VDT wordt voor productieplanning en capaciteitsplanning gebruik gemaakt van
"custom-made" Excel sheets. Omdat deze sheets gebruikmaken van een beperkte
hoeveelheid gegevens zijn deze onvoldoende nauwkeurig. Daarnaast zijn de sheets
ingewikkeld opgebouwd, waardoor wijzigingen moeilijk kunnen worden
doorgevoerd. Bij andere productieplants wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van
simulatiemodellen.
De huidige stand van zaken
Op dit moment wordt de noodzakelijke technische capaciteit berekend m.b.v. een
Excel sheet genaamd "TEK-model". De productieoutput en bottleneck wordt bepaald
aan de hand van een Excel sheet genaamd "Arbeidsplan".
De probleemstelling
Kan VDT de productiecapaciteit, m.b.v. productiesimulatie, effectiever en efficiënter
beheersen?

6. Doelstelling
Studiefase: Het kiezen van een dynamische productiesimulatieprogramma en het
identificeren en borgen van de noodzakelijke inputvariabelen.

Totaal: Het kiezen en invoeren van een dynamische productiesimulatieprogramma ter
beheersing van de productiecapaciteit en het borgen hiervan in de organisatie.

7. Het gewenste resultaat
Het te kiezen simulatieprograÍnma moet aan de volgende eisen kunnen voldoen:
- Nauwkeurig: De output van de calculatie mag maximaal5To van de realiteit
afwijken.
- Flexibel: Het toevoegen van een nieuwe machine mag maximaal 30 minuten
duren.
- Snel: Het doorrekenen van een nieuw scenario mag maximaal120 minuten duren.
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Het simulatieprogramma moet de volgende kengetallen kunnen berekenen:
- Productie-output
- Werkplek/machine-uitnutting
- Wachttijden
- Doorlooptijden
- Voorraden
- Bottleneck
Het simulatieprogramma moet ondersteuning bieden bij de volgende activiteiten:
- Bepalen van benodigde productiemiddelen (machines, productdragers, etc.)
- Bepalen van planningsregels (typeverdeling, ombouwstrategie, etc.)
- Bepalen van productieorganisatie (ploegensysteem, seriegroottes, pauzeregeling,
etc.)
- Validatie van veranderingen (cyclustijdverhoging, afkeurreductie, etc.)
- Bepalen van productie-layout (transportlengtes, transportmethodes, etc.)

Het identificeren, structureren en borgen van de voor de calculatie noodzakelijk
variabelen in de organisatie.

Een beheerstructuur voor productiemodellen en de input en output van calculaties.

Een effectieve en efficiënte beheersing van productiecapaciteit moet leiden tot:
- Toename van productie-output
- Toename van machine-uitnutting
- Toename van leverbetrouwbaarheid
- Reductie van calculatiedoorlooptijd
- Reductie van de calculatie-inspanning
AÍbakening
Binnen scope
- Het simulatieprogramma moet alle processtappen binnen de afdelingen MSEI,
MSE2

en MSE3 kunnen afdekken.
- Het simulatieprogramma moet lopen van beschikbare coils in magazijn tot en met

de gevulde kist bij MSE3.
- De processtappen zoals beschreven in het PQP worden als uitgangspunt genomen

voor de opbouw van het simulatieprogramma.
Buiten scope
- Benadering van verbruik van materiaal wordt niet opgenomen in de simulatie.
- Benadering van de noodzakelijke operatorbezetting wordt niet opgenomen in het

simulatieprogramma.
- De eventuele invoering van een softwarematige interface tussen SAP en het

simulatieprogaÍrma valt buiten het project.
- Het simulatieprogramma hoeft geen gedetarlleerde weergave van productie te
geven.
- Het simulatieprogramma gaat niet structureel gebruikt worden om de

productieplanning op de korte termijn te bepalen.
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Appendix III. Plan van aanpak
De aanpak van het onderzoek is gebaseerd op het onderzoeksmodel van Kempen en
Kiezer [Fout! Yerwijzingsbron niet gevonden.]. Het onderzoek is opgedeeld in vier
fasen, waarbij na elke fase een terugkoppeling gegeven wordt aan de directe betrokkenen
van VDT en de TU/e. De vier fases van het stappenplan zijn de oriëntatiefase,
diepteanalyse, ontwerp en uiteindelijk implementatie van het ontwerp. Het
onderzoeksmodel dat is opgesteld voor de studie is gevisualiseerd in figuur 3.1. De
doelstelling en werkzaamheden voor de fases oriëntatie, analyse, ontwerp en

implementatie zijn uitgewerkÍ in dit hoofdstuk.
Oriëntatiefase

Het doel van de oriëntatiefase is geweest om op basis van de opdrachtformulering vanuit
VDT te komen tot een onderzoeksvruag. Om een goed beeld te krijgen van het
probleemgebied zijn in de oriëntatiefase interviews gehouden met de directe betrokkenen
van het project. De externe oriëntatie bestaat uit een literatuurstudie en een benchmark
van vergelijkbare afstudeerprojecten. Gezien de originele probleemstelling was deze

oriëntatie primair gericht op de m mogelijkheden en benodigdheden van
simulatieonderzoeken. De resultaten van de oriëntatie fase zijn beschreven in de

hoofdstukken t&2.

Analysefase
In figuur 3.2 is de aanpak van de analyse fase gevisualiseerd. Er zal worden onderzocht
hoe in de huidige situatie de het proces van capaciteitsberekening is en hoe deze in
verhouding staat met de realisatie van het productieproces. Op basis hiervan wordt
geanalyseerd of de parameters die meegenomen zijn in de capaciteitsberekeningen een

correcte weergave zijn van de werkelijkheid. Verder zal er een analyse gemaakt worden

Oriëntatie Analyse

L

Ontwerp

Onderzoeks

Vraag
Implementatie/
verslaglegging

07-02-2007
Feedback-sessie
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van de data input die gekoppeld is aan de capaciteitsberekeningen. Hierin wordt bepaald
welke informatie verzameld wordt en in hoeverre dit onderdeel verantwoordelijk is voor

Huidige situatie Literatuur

Voorspelling

ï
??

I
Realisatie

Capaciteitsbereken ingen

Data
lnput

Proces

Productie proces

Capaciteitsberekeni ngen

Data
lnput

Proces

Productie proces

Figuur 3.2; Analyse fase
het in hoofdstuk 2 geïdentificeerde probleem Het tweede onderdeel van de analyse is een
literatuurstudie naar de benodigdheden voor het opzetten van een solide
capaciteitsberekening. Als derde onderdeel van de studie is ge.analyseerd wat de
mogelijkheden zijn voor het gebruik van een simulatiemodel in het proces van het
berekenen van de productiecapaciteit. Dit is gebeurd op basis van een literatuurstudie.
De resultaten van de analyse fase zijn beschreven in hoofdstuk 4. Het doel van de analyse
fase is om de kernoorzaak van het probleem te bepalen. De bepaling van de kernoorzaak
van het probleem is beschreven in hoofdstuk 5.

Ontwerpfase
De ontwerpfase is gericht op het ontwerpen van de nieuwe situatie. In het ontwerp is
uitgegaan van twee onderdelen, aanpassing capaciteitsbeperking en het ontwerpen van
een informatiestructuur om deze berekeningen te ondersteunen. Er is niet specifiek
gekozen om de situatie niet af te bakenen tot één specifiek gebied. Dit aangezien er
verbeteringen doorgevoerd moeten worden op beide gebieden, wil de situatie constructief
verbeterd worden. De ontwerpfase is beschreven in hoofdstuk 6.

I mpl e m e ntati e &v e rs lagle g gi n g
In de laatste fase van het onderzoek is het implementatieplan van het ontwerp opgesteld
en heeft de verslaglegging plaatsgevonden. Het implementatieplan is beschreven in
hoofdstuk 7,
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Appendix IV. Processtappen
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Appendix V. §naren[inen
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Appendix VI. Factoren capaciteitsberekening
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Appendix VII. Storingspercentages/processtap

oPgave
TEF4 teb

2o/o 5í.9Afwikkelen Knippen Rondzetten OnWetten
Lassen Pijpgloeien

5o/o

5o/o

126

128.48

Slitten 6o/o 6.00

5o/o 3.58
trommelen
Ringwassen Walsen Snaarwassen 2o/o

5o/o

2o/o

2.47

30.4

3.29

Voorbuigen 3o/o 3.44

Harden Nitreren 5"/o 2.68

Meten & Selecteren Lossen 5o/o 78.6

Rework M&S 5o/o

Facetcontrole 1o/o 194

Paren 1o/o 37.2
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Appendix VIII. Lijnbalans
ProductlD

Capaciteivstap in bnd/ploeg
netto
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524 524 524 524 711 524

490 490 490 490 653 490

562

516

750 509SNA061 Slltten van pl|p

SNAO8l rlngtrommelen
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Appendix IX. Beschikbaarheid gloeioven
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Appendix X. Status fabriek
Status fàb

Theoretische
beschikbare tiid

Ts Kalender jaar

Verlies door
wetgeving of
bedriifsbeleid

Vakanties, ploegendiensten, speciale
gebeuÍenissen

Fabriek geslotenTna

1 Ta Fabrieks kalender tijd Grootst mogelijke tijd dat gepland kan worden
voor productie

Fabriek open Realistische beschikbare
tiia
Ongebruikte tijd
Niet ingeroosterde tijd

Tnu Ongeplande tijd
Tnu=TMO+tmmo+
tsc+tpr

Verlies door gebrek aan vïaag
Verlies door gebrek aan grondstoffen/
informatie/energie
Te weinig personeel
Technische testen/ trainine personeel

Tmo:
Tmma

Tsc:
Tpr:

Fabriek open maar niet
beschikbaar door externe
factoren

2 Tul Bruto (theoretische)
beschikbare tiid

Fabriek open en in potentie beschikbaar Fabriek open en
beschikbaar

Micro afwezigheid, man-machine
interactie
Geen resources beschikbaar

Storingen andere machines

To

Tmmi

Tam

Fabriek/machine
beschikbaar maar
wachtende door gebrek
aan operators/ materiaal

r Standby trjd
. "Idle" trjd

Tsb Standy-tijd door:
. Systeemstructuur
o Materiaal kwaliteit
o Interne logistiek

Tsb=to+tÍÍlÍÍli+tam

J Tun Netto beschikbare tdd The fabriek/machine is beschikbaar en gebruik
is vereist

Gebruik vereist maar
machine/ fabriek niet
beschikbaar

MTTR
Meand down time

Tgm Storingen en
onderhoud
Tgm=Tfg+tfm

Tfg

Tfm

Fabriek breed geen productie door
storingen
Geen productie door onderhoud

4 Tpl Bruto(theoretische)
productietijd

Fabriek machine beschikbaar/ gebruik vereist Fabriek machine
beschikbaar/ gebruik
vereist
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Tsu Indirecte
werkzaamheden

Omsteltijden
S choonmaakwerkzaamheden

Beschikbaar maar niet
gebruikt door indirecte
productietaken

o Opstarttijd
o OmsteltUd

Tfm Kleine stoptijden "Idle" tijd door resets; aanpassingen FabrieL:/machine
beschikbaar maar niet
operationeel

"Idle" tijd

5 Tpn Netto productietijd Productietijd gebruikt voor het direct fabriceren
van producten

Fabriek/machine
beschikbaar en gebruill
voor directe
productietaken

Trv Snelheidsreducties Tijdverliezen door het remmen van de
productiesnelheid

Trq Rendementsverliezen Tij dverliezen door rendementsverliezen als
reductie in batchgroottes

trc Uitval Tijdsvediezen door uitval van defecte producten
ofrework van defecte Droducten

6 Tpv Verkoopbare
productietijd

De fabrieldmachine produceert op standaaÍd
snelheid en prduceert producten zonder uitval of
rework

Fabriek machine
beschilóaar voor
productie van een
gegeven aantal producten

"Value-added' werktijd
Theoretisch beschikbare
productietijd

Tabel 4.4 ; Opbouw capaciteitsberel<cningen
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