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Abstract 

This report describes the results of an analysis at a processor of nuts and semi
tropical fruit. The main objective was to improve the utilization of the processes 
and raw materials used fore the production of coated nuts. 
To realise this goal it is essential to create an environment in which operators 
can solve problems and improve the quality of the processes. 



Summary 

This report contains the results of a project at "lmko Gelria B.V." in Doetin
chem. The project has been done as a final part of the studies Industrial Eng
ineering and Management Science at Eindhoven University of Technology. 
During a period of seven months an investigation was carried out, the main 
objective of which was to find an optimal utilisation of the process and raw 
material used for the production of coated nuts. 

lmko Gelria and her activities 

lmko Gelria develops, produces and sells processed nuts and semi tropical fruit 
for the European market. The organisation is a full daughter of the Granaria 
Foodgroup B.V. The Granaria foodgroup B.V. is active in various markets in the 
food business. 

lmko Gelria originates from the merger of five companies, the first merger was 
in 1977, the last in 1990. lmko Gelria belongs to the four largest companies in 
Europe that produces processed nuts products for private label. 

The main activity of lmko Gelria is the processing of peanuts. These peanuts are 
all mainly processed in the same way. The first step is to remove all possible 
kinds off impurities from the peanuts such as little stones, leaves, corn, etc. 
The next step is to give the peanuts a heat treatment. This is done by roasting, 
frying or burning. It is also possible to add flavours and aromatics in this step. 
The last step in the process is the packaging of the peanuts, mainly in bags. 
These bags are packed in cases and transported to a distribution centre in 
Doetinchem. It is also possible to crush peanuts to produce peanut butter. 

Most products are produced on order and are client specific. For some products 
there is an amount in stock. Because of the limited storage life, this is a relative 
small amount. 

The actual developments 

At the end of 1994 lmko Gelria was confronted with increasing costs and a 
drop in sales. That resulted in a reorganisation of lmko Gelria by which 25 jobs 
where lost. One goal of this reorganisation was to place more responsibilities 
lower into the organisation . This means that operators have to make more 
decisions by themselves with regard to quality, quantity, sequence etc. In this 
changing and dynamic environment the project had been carried out. 



The assignment 

lmko Gelria started a project in June 1994. This project is called norms en 
specifications. The project was started to accomplish a causal relation between 
the quality of the raw material and the quality of the final product. This relation 
will then be used in a new information system. 
The process analysed, was the production process of coated nuts. Coated nuts 
are peanuts packed in a layer made of dough and fried in oil. 

The project was started because lmko Gelria had difficulties to satisfy the 
product specifications. The customers increased their product specifications and 
lmko Gelria responded by using raw materials with better specifications. 
These materials are scare and in some periods totally not available. 
Because the price of a final product is fixed, the difference between profit and 
lost is mainly influenced by the cost of the raw material. Therefore, lmko Gelria 
wishes to use the cheapest raw materials possible. 

Most products are client specific and once produced there are none alternate 
markets to sell the products. When lmko Gelria uses a specific raw material for 
an order, she likes to know in advantage off the specifications of that product 
will be satisfied. To know this in advantage it's crucial to now witch relations 
there are between the quality of the raw material and the quality of the final 
product and the influence the production process has on those relations. 

These relations will be used in a new information system. Whit this system lmko 
Gelria expects that she can give more differentiated specifications to clients. 
The system must also give the optimal combinations of process parameters and 
their optimal values by given raw material and final product specifications. 

The exact formulation of the research assignment is: 

Find an optimal utilization for process and raw materials used by the production 
of coated nuts. By which, the quality stays guaranteed. This with respect to 
cost control. 

The next paragraph will clarify the characteristics of lmko Gelria and her envi
ronment. 

Characteristics of lmko Gelria 

The first analysis is done by a method C.H. Batter developed. This is a method 
that classifies a company into a specific group. For such a group common 
problems and characteristics are given. 
lmko Gelria can be classified in a group that C.H. Botter specified. Characteris
tics of this group that also reflect on lmko Gelria are the following: 

* A long lifespan of the used processes. 
* Investments require shift-work. 



* The quality of the final products depends on the raw materials that are availa
ble. 

* Repeating orders with irregular demand. 
* Industrial clients are limited and well informed. Purchagecompanies have a 

strong bargaining position towards lmko Gelria. 
* The education of operators is tradition LBO, new operators have mainly a 

MBO level. 
* Innovations from the view point of a better utilization of the used processes. 

Position of lmko Gelria towards quality 

The position of lmko Gelria in a framework of quality is analysed by a method 
developed by the "lnstituut Nederlandse Kwaliteit". The results of the analysis 
are presented in a radar diagram. 
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The radar diagram repre
sents nine sectors of 
interest. There are five 
possible scores in each 
sector. They represent: 

1 Product oriented 
2 Process oriented 
3 System oriented 
4 Chain oriented 
5 Total commitment for 

quality 

lmko Gelria scores very irregular, the company results are disappointing and the 
management of processes scores just above product oriented. 
Improvement in the upper sections will result in an improvement in the sections 
below in the diagram. Therefore, a goal is to improve the management of pro
cesses. 

In a later stadium of the project the company culture was analysed by the 
Organisational Culture Inventory (OCI) method. The culture on the workfloor 
scores high on the defensive and passive style and scores low on the aggressi
ve and constructive style. 



Problem approach 

The project has been done for the production process of coated nuts. I will first 
describe the production process of coated nuts. After that the five phases of 
the project are discussed. 

Production of coated nuts 

Coated nuts are roughly produced in three steps. 

Step one: Impurities in the raw material are removed and the peanuts are 
divided in mainly three fractions using vibrating sieves. 
Removing of impurities can be done by colour sorting, sieves and 
with a fluid bed. 

Step two: The peanuts are covered with a thin layer of dough in a rotating 
drum. Peanuts with the layer of dough are fried in an oven that 
works continuously and than directly cooled back to 25° C. 
In this step is for about 85% of the products a flavour added. 

Step three: In the packaging hall the coated nuts are packed into bags. The 
bags are packed into boxes en send on pallets to a distribution 
centre. 

Phases of the project. 

The project can be divided into five phases: 

* Preliminary investigation of company characteristics. 
* Chancing the attitude of project members and operators. 
* Process analysis of the cleaning installation for raw materials. 
* Process analysis of the drums and frying oven. 
* Conclusions and recommendations. 

In the following the project phases will be described separately. The fist phase 
is described in the previous chapter. 

Changing attitude 

The way the attitude of the project members chanced was not planned in ad
vantage. At the start of the project the meaning was to learn the project mem
bers a method to analyse production processes and determine causal relations. 
Because of the reorganisation, some project members left the company or 
chanced jobs. The remaining project members could not combine the building of 
an information system with their current jobs. The knowledge about the proces
ses and relations was needed for that information system. 

At the start of the project the first objective was to build an information system 
that calculated raw material specifications with given endproduct specifications. 
The system must than give an advice about the cheapest raw material. This raw 



material has specific characteristics that can be measured. The next step of the 
system is than calculating the optimal process parameter values. 
This can be represented with the following figure: 
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This system thinks for the operators and if the models are accurate the chea
pest possible raw material is used to satisfy the customers needs. 

This solution for the problem that the product specifications cannot always be 
satisfied, represent the attitude of the management and the project members. 
At the beginning we were convinced that if we tell the operators just better and 
accurate how to use the machines the products will meet the specifications. 
This give evidence of the top-down thinking structure of the project group. 

When we started with the building of models, we realised that those models are 
never as accurate as the craftsmanship of the operators. All kinds of disturban
ces of the environment and machinery made the predictions unreliable. We also 
realised that there was no motivation to do it better. Models are based on 
historical data and you can predict a way of processing the same way you 
preformed in the past. 
However, by the analysis of the processes the operators where motivated to 
learn from the analysis and made chances in the way they controlled the pro
cess. This resulted in a higher output and a better quality. 

Because of those changes, we have decided to build an information system 
without prediction models. Instead, a system is build where the raw materials 
are divided in groups. For each order raw material from a specific group is 
assigned to it. 
Whit Process Action Teams helped by the supporting departments we will 
improve the processes and the way they are controlled so that we can lower 
the specifications for the raw material. 
In this way we can give three kinds of specifications to the raw materials. 

1 Above this level there are no problems to expect 
2 We have to take extra actiones to meet the specifications of the final product 
3 Below this level there are no possibilities to meet the specifications. 



By improving the processes and the way of controlling them we can probably 
lower the specifications of the raw materials. This can be represented by the 
following figure: 
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An other improvement on the information system is that the operator will get 
the specifications for the product together with the recipe. 

The main point we learned is, that it is better to motivate people to think about 
their work and make it possible to let them take hindrances away, than to tell 
them how to do their jobs. 

At the end of the project there are Process Action Teams that works on the 
improvement of the processes. The way of thinking of the project team is 
bottom-up orientated and the idea that a computer program can solve the 
companies problems is abandoned. 
Instead lmko Gelria creates an environment in which the operators can establish 
improvements in the quality of the processes, so that the cost of the raw mate
rials can decrease. There will be more interest in creating an environment where 
operators can learn, to learn from the processes and their observations. 



Process analysis of the cleaning installation for raw materials. 

The process used to remove impurities from the raw materials is closer analy
sed. Goals of the analysis were: 

* Determine which kind of impurities can be extracted. 
* Give an optimal utilization of the machinery. 
* Make forecast models for the performance of the installation. 

The steps carried out are represented in the following figure: 
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The results of this analysis are: 

technical 
innovation 
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* A decision tree witch makes it possible to specify impurities that cannot be 
removed. 

* A model that predicts the amount of peanuts that can be used for the produc-
tion of coated nuts. 

* An indication of how efficient the impurities can be removed. 
* Recommendations for technical innovation. 
* Recommendations for the optimal utilization of the machinery. 
* A system of keeping historical data from the process, which can be used by 

the operators for improving process control. 

During the analysis the attitude of the operators changed into a more active 
one. This change in behaviour is important to solve problems and for improving 
the way the process is controlled. The result of the analysis is not a reliable 
prediction model but a reliable team of operators that can react on the most 
efficient way by all kinds of disturbances. 



Process analysis of the drums and frying oven. 

At a preliminary investigation of the frying process several shortcomings were 
found. These shortcomings were used to determine the goals for the frying 
process. 

The found shortcomings are: 
* Products do not always meet the norms mentioned in the recipe. 
* Indistinctness about norms for the products. 
* None reliable or sufficient information about scrap and waste. 
* None correct assignment of raw materials for a batch process. 
* None or less feedback between operators by disturbances. Less feedback 

between operators and the research and development department (R&D) . 

By introducing Statistical Process Control (SPC) to this process we wanted to 
reduce or eliminate these shortcomings. SPC requires sufficient and reliable 
process limits, based on the process capability and reliable recipes. SPC can 
also improve feedback between operators and the R&D department. 

The method used for introducing SPC was developed by Cantella, Chalmers and 
Evans and is described below. 
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1 Define the process 
2 Determine characteristics 
3 Can the characteristics be measured proper-

ly? Yes= 4 No = 6 
4 Find the process capability. Right= 7, Else = 6 
5 Improve/determine measurement. 
6 Improve process 
7 Determine process standards. Right = 9 El

se= 8 
8 Improve process standards 
9 Introduce control charts In control = 10, out 

of control = 11 
10 Continue 
11 Undertake action 

The conclusions for this process are the following: 

- Critical characteristics of the coated nuts are taste, texture and appearance. 
It is possible to transform those characteristics into measurable variables. 
However, not all measurements are useful in an industrial environment. 

- The process shows a wide variation, caused by the way the several operators 
control the process. By educating new operators the process variation will be 
reduced 

- Nevertheless the database with recipes is updated, the norms with the reci
pes are still unreliable. 



Conclusion and recommendations 

lmko Gelria offers a wide range of products to several kinds of markets. This is 
one of the strengths of the company. But to offer those products for an average 
or low price lmko Gelria must control and eventually improve the productivity of 
her processes. 
For the processes there is a strong relation between the order assignment to the 
operators and the productivity. Also, the flexibility in handling changes in de
mand reflects on the productivity. During the reorganisation at lmko Gelria 
several hierarchical levels were cut out of the organisation. This shortened the 
communication lines. But in the last link of the communication improvements 
are still possible. 

Points of improvement are: 

- Reliable and sufficient norms for the products that can be used by the opera
tors. Improvement of the information system already started. 

- Provide expected start and end time of orders, so balancing losses can be 
recognised and avoided. 

- Clear agreements about the time available for cleaning and adjusting proces-
ses and the time that can be used for processing. 

By giving the operators a clear structure, discussion and indistinctness can be 
avoided. Instead that energy can be used by improving the process or product. 
It makes it also possibly to add more responsibilities to the operator function. 

To act more flexible within the given structure we need to utilize the capability 
of the operators to react on changes in the input. To improve the utilization of 
that capabilities the following recommendations are given: 

- Define more and sufficient measurements to determine the important charac
teristics of the products and raw materials. This can be done by advanced 
methods, but also by simple things as comparing with samples. 

- The operators have to enlarge their knowledge about their own processes and 
about the preceding and following processes. 

- Define the most effective interventions for the processes by given out of 
control situations. These interventions must be kept and updated if necessa
rily. 

These recommendations make it possible to act more flexible and effective 
within a given structure. For setting up this structure in a more flexible way the 
next points will be interesting. 

- Educate operators so they can control several processes. It makes it possibly 
to assign operators to the several processes in a more flexible way. 

- Reduce setup and cleaning times. 



The given recommendations can be integrated into three projects: 

1 Improve the present planning system so it will be clear What does we have to 
produce, When must we produce it and With which norms. 

2 Develop an education plan for all operators. This can be combined with a 
system of career development. 

3 Continued the improvement teams (PAT). These teams are important to 
improve the quality of the processes and products. 

These three projects can improve the communication in the organisation. By 
improving the planning system it will be possible to give the operators reliable 
standards. With correct standards it will be possible to make operators more 
responsible for the results of the processes. The PA T's can generate improve
ments and will motivate the operators to execute the work well. 

The outcome of the projects will result in a change of organisational culture. We 
can expect that the organisation will grow towards an active and constructive 
culture in witch operators will take responsibilities for their actions. 

These changes will add a lot more in continuing and improving the quality, the 
optimal utilization of the processes and raw materials than an optimal and 
sophisticated forecastingmodel can do. 

The conclusions and recommendations for the process used for the production 
of coated nuts is a more specific completion of the already given recommendati
ons. 

At the beginning of the project the main goal was to develop a system that 
could actually think for the operators. Instead we created an environment in 
which the operators can learn from the processes and think for themselves. 
This is also the lesson the management and I learned from the project. This can 
be illustrated by a conclusion of Peters and Waterman given in Thriving on 
chaos, The renewal factor: 

The key to survival and succes lies not in the rational, quantitative appro
aches, but rather in a commitment to irrational, difficult to 
measure things like people, quality, customer service, and most 
importantly, developing the flexibility to meet changing conditions. 



lnleiding 

In dit verslag wordt het verloop en de resultaten van mijn afstudeeropdracht 
beschreven. De opdracht is uitgevoerd bij lmko Gelria, een bedrijf dat noten en 
zuidvruchten importeert en verwerkt. De verslaglegging in dit rapport behandeld 
de verrichtingen die uitgevoerd zijn in de periode september 1 994 tot en met 
maart 1995. 
Het doel van de opdracht is een optimale benutting van grondstof en proces ten 
behoeve van het produceren van borrelnoten aan te geven. 

Het rapport behandelt in de hoofdstukken 1 tot en met 3 de omschrijving van 
lmko Gelria en de probleemstelling. 
In hoofdstuk 4 warden globaal enige kansen en mogelijkheden voor lmko Gelria 
besproken. Hoofdstuk 5 gaat in op het plan van aanpak dat geformuleerd is. 
De volgende hoofdstukken beschrijven de uitwerking van de verschillende fasen. 
Waarna wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen. 

Tijdens de uitvoer van de opdracht zijn er grate veranderingen doorgevoerd in 
de structuur van het bedrijf. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel mensen die in 
de eerste instantie direct bij de opdracht betrokken waren in een later stadium 
geen invloed meer hebben uitgeoefend op het verloop van de opdracht. 

Een ander neveneffect van deze veranderingen is dat de filosofie van de huidige 
organisatie niet meer overeenkomt met de doelstellingen van de opdracht zoals 
die in het begin zijn geformuleerd. In deze turbulente omgeving is de afstudeer
opdracht uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn in dit verdere rapport beschre
ven. 

De getallen tussen rechte haakjes [ ] verwijzen naar de literatuurlijst. 
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1 Het bedrijf lmko Gelria 

Dit hoofdstuk gaat in op de historie van lmko Gelria en de activiteiten die dit 
bedrijf uitvoert. lmko Gelria is ontstaan uit fusies tussen diverse andere bedrij
ven en verwerkt en importeert noten en zuidvruchten. 

1.1 De historie. 

lmko Gelria is in 1976 ontstaan na het samengaan van 3 bedrijven, nl: 

1. lmko uit Schiedam 
2. Gelria uit Doetinchem 
3. Een deel van de fa. Vinkenborg uit doetinchem. 

lmko (Import Koffie) is in 1935 opgericht met als doel de exploitatie van een 
koffiebranderij. In 1950 werden de activiteiten uitgebreid met de verwerking van 
pinda's, waarna in 1960 lmko zich specialiseert in het toeleveren van grootver
bruikers. 

Gelria is in 1920 opgericht als producent van bakkerijgrondstoffen. Gelria heeft 
zich in de loop van de tijd gespecialiseerd in het verwerken van pinda's, aman
delen en andere noten tot halffabrikaten voor de bakkerij, banket- chocolade- en 
ijsindustrie. 

De fa. Vinkenborg handelde in geconfijte vruchten en diverse uitvoeringen 
grondnoten. In 1976 is de handel in geconfijte vruchten afgestoten en is de 
verwerking van pinda's van Gelria bij de fa. Vinkenborg ondergebracht. 

In 1976 is Gelria overgenomen door Inchcape Londen, dat toen al in bezit was 
van lmko. Inchcape heeft de bedrijven samengevoegd en in 1977 is op de 
huidige locatie een nieuw pand gebouwd. 

Het nieuwe bedrijf lmko Gelria heeft een aantal jaren met verlies gedraaid en 
nadat in 1984 winst werd gemaakt is het bedrijf verkocht aan de huidige aan
deelhouder, Granaria te Rotterdam. 
In 1987 is het bedrijf Brouwer noten en zuidvruchten b.v. overgenomen en 
ge'integreerd, in 1990 volgde De Schaap noten en zuidvruchten. 

Het huidige bedrijf lmko Gelria bestaat dus uit een samenvoeging van 5 bedrij
ven die alle handelden in noten en/of zuidvruchten. Dit zijn nog steeds de ker
nactiviteiten van lmko Gelria. De volgende paragraaf gaat kart in op deze activi
teiten. 
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1.2 De bedrijfsactiviteiten / produktassortiment 

lmko Gelria is een bedrijf dat noten en zuidvruchten verwerkt en verhandeld. 
Ze levert halffabrikaten aan de voedingsmiddelenindustrie. Een andere grate 
markt is consumentenprodukten. lmko Gelria praduceert eigen A-merken, huis
merken van grate winkelketens en pradukten voor notenbars. 

Van alle grondstoffen die lmko Gelria verwerkt is het merendeel ruwe grondno
ten (pinda's). Deze pinda's doorlopen allemaal globaal gezien hetzelfde praduk
tieproces. Eerst warden de pinda's ontdaan van verontreinigingen zoals steen
tjes , aarde, bladeren en stokjes. Daarna ondergaan de pinda's een warmtebe
handeling, dit kan zijn door bakken, roosteren of branden, eventueel met toe
voeging van kleur en/of smaakstoffen. De pinda's warden tenslotte verpakt en 
klaargemaakt voor verzending naar een logistiek centrum. Een deel van de 
pinda's wordt gehakt, of vermalen tot pindakaas. 
Het segment pinda's is de laatste jaren minder geworden, ten behoeve van 
luxere nootsoorten zoals cashew-, pistache- en pecannoten. 

Veel produkten warden op order geproduceerd en zijn klantspecifiek. Er is van 
een aantal produkten een voorraad gereed produkt, maar zeker oak door de 
beperkte houdbaarheid is deze voorraad relatief klein. Er is wel een redelijke 
hoeveelheid ruwe pinda's op voorraad. 
lmko Gelria produceert dus veel klantspecifieke produkten op order en voor een 
deel op voorraad. Deze produkten warden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. 

1.3 Huidige ontwikkelingen 

Eind 1 994 is gebleken dat lmko Gelria te maken heeft gehad met een dalende 
omzet en stijgende kosten. In oktober van dat jaar is daarom de hulp ingeroepen 
van een organisatie-adviesbureau, dat een uitgebreid onderzoek heeft uitge
voerd. Als gevolg van dit onderzoek is de organ isatievorm per 1 januari dras
tisch veranderd . Hierbij zijn 25 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan, waarbij een 
aantal gedwongen ontslagen zijn gevallen. 

Een van de doelen van de organisatieverandering is de verantwoordelijkheden 
lager in de organisatie plaatsen. Hierdoor zullen de operators vaker zelf beslis
singen moeten nemen met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit, produktievolgor
de e.d . Dit proces van verandering kan niet alleen door een organisatiewijziging 
plaatsvinden, maar moet ook verder begeleid warden. Hiervoor warden door 
een organisatie-adviesbureau trainingen verzorgd. De trainingen voor het mid
denkader lopen van januari tot media mei. In mei warden de trainingen voor de 
operators opgestart. Dit zal dan gedeeltelijk warden uitgevoerd door prajecten 
waarin ook de procesbeheersing en eventuele verandering daarvan onderdeel 
zijn. Door de veranderde organisatievorm zijn er operators van functie en praces 
veranderd en zullen er nog verplaatsingen plaatsvinden. 
Men hoopt in mei 1995 de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. 
De nieuwe organisatievorm is wel operationeel vanaf 1 januari. 
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2 Probleemstelling 

Bij lmko Gelria is in juni 1994 een nieuw project opgestart. Dit is het project 
normen en specificaties . Het project is opgestart om een betere koppeling te 
maken tussen grondstof en eindprodukt . 
Deze koppeling moet dan ondersteund warden door een nieuw informatiesys
teem . Besloten is om het project in de eerste instantie uit te voeren voor het 
produkt borrelnoten, deze warden bij lmko Gelria coated nuts (CN) genoemd. 
De keuze om het produktietraject van coated nuts als pilot project te kiezen, is 
door lmko Gelria gemaakt, voordat ik aan de voordracht began. 
De motivatie voor deze keus was dat het coated nuts traject een van de moei
lijks beheersbare processen is. Als men daar een werkend model op kan stellen, 
dan kan het waarschijnlijk voor alle processen toegepast warden. 
De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd binnen de werkgroep die het project 
normen en specificaties uitwerkt. 

2. 1 Aanleiding opdracht 

Het project normen en specificaties is opgestart omdat men regelmatig proble
men ondervindt om de produkten aan de eindspecificaties te laten voldoen. 
Veel klanten hebben steeds hogere eisen gesteld aan de te leveren produkten. 
Dit heeft men tot nu toe op kunnen vangen door hoge eisen te stellen aan de 
ingaande grondstoffen. Deze grondstaffen zijn schaarser (en dus duurder) en in 
sommige perioden helemaal niet verkrijgbaar. 

Met name voor de consumentenprodukten hebben de afnemers een sterke 
onderhandelingspositie . Dit geldt in nag sterkere mate voor produkten die onder 
private label verkocht warden . Hierdoor zit er weinig ruimte in de verkoopprij
zen. Het verschil tussen winst en verlies op een produkt kan dan liggen in het 
scherp inkopen van grondstoffen. Het streven is dus een zo goedkoop mogelijke 
grondstof te kopen. Uit oogpunt van verkrijgbaarheid en kosten warden dan ook 
wel partijen geaccepteerd die (net) niet aan alle eisen voldoen. 

De produkten zijn klantspecifiek en eenmaal geproduceerd zijn er wein ig of geen 
alternatieve bestemmingen . Als men bepaalde grondstoffen inzet wil men graag 
weten of daarmee de eindproduktspecificaties gehaald kunnen warden. 
Hiervoor is het nodig om te weten welke relaties er liggen tussen grondstof en 
eindprodukt en welke invloed de processen hebben op het eindprodukt. 

Verder verwacht men met een nieuw informatiesysteem sterk gedifferentieerde 
eindpoduktspecificaties af te kunnen geven. Met het systeem wil men op basis 
van de gewenste eindkwaliteit de juiste procesinstellingen kiezen, met de best 
bijpassende grondstoffen. 
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Aan mij is gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden van de machines zijn, 
en welke instellingen relevant zijn voor de eigenschappen van het eindprodukt. 
Als de instellingen en de keuringsgegevens van het ingaande produkt bekend 
zijn, kan dan de eindkwaliteit van het produkt voorspeld warden? 

De vragen zijn: 
Wat zijn de mogelijkheden van de processen. 
Welke relaties liggen er tussen grondstof en eindprodukt. 

Het probleem: 
Het probleem is beheersing van de processen en de voorspelbaarheid van de 
eindkwaliteit bij een bepaalde grondstof. 

2.2 Opdrachtformulering 

De volgende opdrachtformulering is opgesteld: 

Vanuit het kostenbeheersingsaspect een optimale benutting van het proces en 
de grondstof t. b. v. Coated Nuts aangeven, waarbij de kwaliteit gewaarborgd 
blijft. 

Dit is een relatief open opdracht, de invulling en aanpak wordt in hoofdstuk 5 
uitgewerkt. Eerst wordt er een overzicht gegeven van de bedrijfseigenschappen 
waardoor men zich een beeld kan vormen van lmko Gelria. 
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3 Bedrijfseigenschappen 

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de (mogelijke) problemen is, het 
makkelijk om het bedrijf te classificeren in een bepaalde typologie. Dit kan dan 
gedaan warden op basis van de "technische" aspecten zoals seriegrootte, soort 
grondstoffen, plaats in de bedrijfskolom e.d. Tevens is het mogelijk om een 
analyse te maken van de ontwikkelingsstadia op kwaliteitsgebied van het be
drijf. De eerste paragraaf gaat in op de typologie die door C.H.Botter [1] ontwik
keld is en behandelt de technische eigenschappen. De tweede paragraaf behan
delt een analyse voor de Nederlandse kwaliteitsprijs [2,3] , hierin komen de 
ontwikkelingsstadia op kwaliteitsgebied aan de orde. 

3. 1 Typologie lmko Gelria 

Voordat er een specifieke indeling gemaakt wordt, warden in het kort enige 
kenmerken van lmko Gelria gegeven. 

Produktiebesturing: 
De produkten warden klantorder gestuurd waarbij veel klanten een eigen speci
fieke receptuur hebben. Deze recepturen zijn langlopende samenstellingen. 
Voor bepaalde artikelen kan oak uit voorraad geleverd warden. 
Seriegrootte: 
De seriegrootte varieert van continu naar seriefabricage. 
Produktstandarisatie: 
Produkten zijn klantspecifiek en er zijn zeer weinig standaard produkten. Bijna 
alle verpakkingen van de consumentenprodukten zijn klantspecifiek . Er zijn wel 
standaard halffabrikaten. 
Gebruikte technologieen: 
Voor een gedeelte warden er "chemische" technologieen toegepast, gedeeltelijk 
mechanische. 
P/aats in de bedrijfskolom: 
lmko Gelria kan boven in de bedrijfskolom geplaatst warden, d.w.z. dicht bij de 
verwerking van ruwe grondstoffen. 
Materiaalstroompatroon: 
De materiaalstroom is divergerend. 
Grondstoffenaanbod: 
De prijs en kwaliteit van het aanbod is afhankelijk van de oogstperioden in de 
diverse werelddelen. Er is een beperkt aantal aanbieders en afnemers. lnkoop 
van grondstoffen vindt grotendeels plaats op de termijnmarkt. 
Afzetmarkt: 
De afzetmarkt is voor het grootverbruik redelijk stabiel, de consumentenproduk
ten zijn seizoen gevoelig en in mindere mate ook modegevoelig. 

Aan de hand van deze kenmerken kan lmko Gelria ingedeeld warden naar de 
typologie van batter. Het complete schema met mogelijke typologieen staat in 
bijlage 1. 
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Karakteristiek voor lmko Gelria is dat de grondstof een natuurprodukt is met 
sterk wisselende eigenschappen. De samengesteldheid van de produkten is 
gering. Het assortiment is klantspecifiek verpakt maar de inhoud is wel relatief 
standaard. Als een produkt in het assortiment is opgenomen loopt het relatief 
lang. 

Deze eigenschappen motiveren de keuze voor typologie 12/22. De algemene 
eigenschappen die bij die typologie horen zijn: een geringe samengesteldheid 
van het produkt, langlopende fabricage series, in de bedrijfskolom dicht bij de 
ruwe grondstoffen en een relatief standaard assortiment. 

Eigenschappen die bij de typen 12/22 horen en ook bij lmko Gelria van toepas
sing zijn: 

- Lange gebruiksduur van de ge'installeerde processen. Hierdoor is het lonend 
om fabricage-processtudies uit te voeren. 

- De investeringen vereisen meer ploegendienst systemen. 
- De kwaliteit van de te leveren eindprodukten is sterk afhankelijk van de op de 

markt verkrijgbare grondstoffen. 
- Herhalingsorders met onregelmatige afname. 
- Processen moeten steeds bijgesteld warden aan de hand van de wisselende 

kwaliteit en samenstelling van de ingekochte grondstoffen. 
- Afnemers zijn in de industriele markt beperkt en goed ge·informeerd. lnkoop

combinaties van winkels en grootwinkelbedrijven hebben een sterke en 
machtige positie t.o.v. lmko Gelria. 

- Opleiding operators vanoudsher LBO +, het jongere personeel heeft over het 
algemeen een MBO opleiding. 

- lnnovatie vanuit de vraagstelling hoe kunnen we nog beter de produktiemid
delen en technische kennis benutten. 

lmko Gelria past goed bij de algemene eigenschappen die bij de typologie horen. 
De problemen waar lmko Gelria mee te maken krijgt zijn veelal algemeen gelden
de problemen in de branche en hebben als grootste oorzaak de wisselende 
eigenschappen van een natuurprodukt. 

Om de eigenschappen van de organisatie in kaart te brengen is een doorlichting 
gehouden volgens de aanpak van de Nederlandse kwaliteitsprijs. Deze doorlich
ting wordt in de volgende paragraaf beschreven. 
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3.2 Positiebepaling lmko Gelria op kwaliteitsgebied 

De technische aspecten van lmko Gelria zijn in de vorige paragraaf behandeld. 
Deze paragraaf gaat in op de positiebepaling op kwaliteitsgebied. De analyse is 
uitgevoerd volgens de methode positiebepaling en verbeteren van het lnstituut 
Nederlandse Kwaliteit. Hiervoor zijn de leden van het managementteam ge·inter
viewd, er is een enquete uitgevoerd onder een aantal medewerkers van lmko 
Gelria en de doorlichting is binnen de afdeling KBO (KwaliteitsBorging en Ont
wikkeling) uitgevaerd. 

3.2.1 positiebepaling 

Hierna wardt het spinneweb gegeven met de huidige positie van lmka Gelria. In 
het spinnewebdiagram warden in cirkels diverse fas en aangeduid. Dit zijn de vijf 
ontwikkelfasen die een in een arganisatie gesignaleerd kunnen warden. 
De sectoren zijn de aandachtsgebieden. 
Het spinneweb met ontwikkelfasen voor lmko Gelria: 

Beleid en 
strategie 

Lelderschap 

Waardering 
door personeel 

management 
van processen 

Waardering 

Mlddelen 
management 

Personeels 
management 

Waardering 
door klanten 

Ondernemings
resultaten door maatschappij 

De score is het gemiddelde van de drie deelanderzoeken. 
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De ontwikkelfasen kunnen als volgt warden omschreven: 

Fase 1 Produkt-georienteerd 
Kenmerken: de output, het resultaat staat centraal; er ligt veel nadruk op het 
oplossen van produktproblemen nadat deze zijn ontstaan. 

Fase 2 Proces georienteerd 
Kenmerken: het voortbrengingsproces en de beheersing daarvan staan centraal; 
op basis van metingen en kennis van de processen warden verbeteringen door
gevoerd in probleemgebieden. 

Fase 3 Systeem-georienteerd 
Kenmerken: de totale organisatie, inclusief ondersteunende functies wordt 
beheerst; beheersing van de processen staat in het teken van interne en externe 
klantgerichtheid; op basis van trends warden preventieve maatregelen genomen. 

Fase 4 K eten-georienteerd 
Kenmerken : maximaal gebruik van kenn is en capaciteiten in de voortbrengings
keten; in samenwerking met leveranciers en afnemers wordt een win-win situa
tie voor de gehele keten gerealiseerd. 

Fase 5 Tota/e zorg voor kwaliteit 
Kenmerken: visie en beleid van de organisatie zijn gebaseerd op verantwoorde
lijkheidsgevoel voor de maatschappij; de zorg voor kwaliteit is intern en extern 
verankerd . 

Het is de bedoeling dat het spinneweb evenredig is opgebouwd (3). In het 
spinneweb dat gemaakt is voor lmko Gelria, is het aandachtsgebied manage
ment van processen in fase 1 a 2 geplaatst. Dit gebied blijft enigszins achter. De 
plaatsing in fase 1 a 2 is een gemiddelde . 

Een wat afwijkende activiteit binnen lmko Gelria is het werk dat men voor Mars 
uitvoert. De noten voor Mars, warden door Mars zelf ingekocht en er is een 
gegarandeerde afname. Hierdoor hebben de afdelingen inkoop en verkoop geen 
relatie met dit proces. Door de invloed die Mars heeft op de werkwijze ziet men 
dat het proces hier afwijkt van de rest van lmko Gelria. Voor het gehele Mars
traject zou een score in de richting van fase 3 redelijk zijn, terwijl de overige 
activiteiten voor het management van processen nog naar de fase 2 toe moeten 
groeien. 

Als men naar een evenredig opgebouwd spinneweb toe wil groeien dan zal men 
het management van processen naar een hoger niveau moeten tillen, samen met 
het middelen management. Als gevolg zullen de ondernemingsresultaten dan 
naar fase twee toegroeien, de onderste helft is namelijk een gevolg van de 
bovenste helft. 
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Met behulp van de typering van Batter en de doorlichting van de Nederlandse 
kwaliteitsprijs zijn de problemen die lmko Gelria ondervindt beter te plaatsen. 
De probleemaanpak moet dan ook aansluiten bij de eigenschappen van lmko 
Gelria. Het volgende hoofdstuk behandelt het de kansen en mogelijkheden voor 
lmko Gelria. 
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4 Kansen I mogelijkheden 

lmko Gelria is een bedrijf dat " processed nuts" levert. Dit kan in veel varianten 
en soorten. Voor lmko Gelria liggen de kansen op de markt voornamelijk in het 
leveren van een compleet en uitgebreid assortiment op het marktsegment van 
processed nuts. Dit dient dan voor een gemiddelde tot lage kostprijs aangebo
den te warden. Voor afnemers kan het voordelig zijn om met een beperkt aantal 
leveranciers een relatie te onderhouden, waarvan lmko Gelria er dan een van 
kan zijn. 

Dit houdt in dat de kostprijzen van de produkten niet te hoog mogen warden en 
dat er snel en makkelijk voldaan kan warden aan vragen uit de markt. 
Om de kostprijs te beheersen (verlagen) dient de produktiviteit van de processen 
bewaakt te warden. Verder zal men de grondstofrendementen in beeld moeten 
krijgen om verspillingen te definieren. Dit zijn dan de hoofdpunten voor de 
beheersing van de kosten in de produktie. 

Als men veel verschillende produkten aanbiedt zal de organisatie snel om moe
ten kunnen schakelen tussen produktvarianten. Dit vraagt om een grote flexibili
teit van de organisatie en het produktiesysteem. Als gevolg van de reorganisatie 
zijn de communicatielijnen binnen het bedrijf aanzienlijk verkort wat de flexibili
teit ten goede moet komen. 

De relatie met de klant zal versterkt moeten warden om een goed beeld te 
krijgen van wat er aan behoeften leeft bij deze klanten. Dit kan zijn op het 
gebied van nieuwe produktvarianten, maar ook wensen ten aanzien van houd
baarheid, kwaliteit e.d. Hierdoor verkrijgt men een sterkere klantenbinding en 
kan er ook sneller gereageerd word en op wisselende klantenwensen. 

Om aan te kunnen geven wat men kan maken moeten de grenzen van het 
produktiesysteem bekend zijn. Hierdoor ontstaat (beter) inzicht in wat men kan 
maken en wat niet. Verder wordt dan duidelijker welke ingangsvariaties in de 
grondstof man op kan vangen. 

De kansen liggen voor lmko Gelria dus in het snel en goed kunnen leveren van 
een breed assortiment in het marktsegment van processed nuts, tegen een 
acceptabele kostprijs. Hiervoor dient lmko Gelria flexibel te kunnen reageren op 
wisselende klantenvragen, waarbij men sterk bewust is van de kosten die men 
daarvoor maakt. Om aan te geven wat men kan bieden dient men goed op de 
hoogte te zijn van de mogelijkheden van de processen. Hierdoor kan men ook 
vantevoren inschatten of met de te gebruiken grondstoffen het gewenste pro
dukt kan warden aangeboden. 
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5 Plan van aanpak 

De opdracht wordt uitgevoerd voor het produkt Coated Nuts (CN). Eerst wordt 
in dit hoofdstuk een korte beschrijving gegeven van het vervaardigingstraject 
van CN, daarna wordt de fasering besproken en de gehanteerde aanpak per 
fase. 

5.1 Het produceren van CN 

De produktie van CN is op te delen in drie stukken, het schoonmaken en grade
ren van pinda's, het bakken/drageren en het verpakken. 
De pinda's komen bij lmko Gelria binnen in 50kg zakken op pallets. Deze pinda 's 
warden eerst op een schoningsinstallatie verwerkt. Hier warden verontreiniging
en verwijderd zoals stokjes, stenen, bladeren en pindadoppen. Op het eind van 
dit proces warden de pinda's dan gegradeerd m.b.v. zeven. De halve, grate en 
kleine pinda's warden verwijderd. De rest wordt voor CN gebruikt. 

Van de gegradeerde pinda's is een tussenvoorraad. Deze pinda's warden in
gezet bij de drageertrommels. In de drageertrommels warden de pinda's ver
mengt met mix en water waardoor er een laagje deeg om de pinda ontstaat. 
De pinda met deeg wordt in een bakoven met olie gebakken waardoor het deeg 
krokant wordt en de pinda gaar. Eventueel wordt er nag smaakstof toegevoegd. 
Het zo ontstane produkt wordt in silo's of containers gestort en gaat vandaaruit 
naar de verpakkingsmachines. 

Het verpakken kan gebeuren op verschillende verpakkingsmachines en in diver
se verpakkingsvormen. De meest gebruikelijke verpakkingsvormen zijn zakken 
van folie en doorzichtige cups. 
Het eindprodukt wordt direct vervoerd naar een logistiek centrum, vandaaruit 
wordt het naar de diverse klanten uitgeleverd. 

5.2 Fasering 

Het afstudeerproject is opgedeeld in 5 fasen. Voor ieder van deze fasen is een 
aanpak geformuleerd . Bij de aanvang van de opdracht was er oak nog een fase 
verpakken. Deze is tijdens het verloop van het onderzoek vervallen. Dit omdat er 
geen wezenlijke veranderingen aan het produkt plaatsvinden en het proces bij 
verpakken erg divergeert. 

Bij iedere fase is een bepaalde aanpak gehanteerd, de fasering en aanpak wordt 
hier verder beschreven. De fasen 1, 3, 4 en 5 warden achtereenvolgens uitge
voerd. Fase 2 loopt parallel met fase 3 en 4. 
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Schematisch ziet de fasering er als volgt uit: 

FASE 1 
Vooronderzoek 
Bedrljfselgenschappen 
Kwaliteitsprijs 

FASE 3 
Ultwerken schoning 

probleem 
aanpak 

FASE4 
Uitwerken bakken/drageren 

probleem 
aanpak 

FASE 5 
Afrondlng 
Conclusie 
Hoe verder 

FASE 2 

Bewustwording projectleden 

De uitwerking van fase 1 staat in de hoofdstukken 1, 2 en 3. Deze fase is 
bedoeld om de eigenschappen van het bedrijf en de branche te leren kennen 
zodat de problemen die men ondervindt in een bredere context geplaatst kunnen 
warden. 
De fasen 3 en 4 zijn ontstaan uit de technische structuur van het proces. Scho
ning en bakken/drageren zijn volledig ontkoppelde processen, die bestuurd 
warden door verschillende teams van operators. 
Fase 2 loopt parallel aan de fasen 3 en 4. De uitwerking van de fasen 3 en 4 
wordt gebruikt om de projectleden een meer procesgerichte instelling aan te 
leren. 

5. 2. 1 Aanpak fase 1: 

Het doel van fase 1 is een beter begrip te krijgen van lmko Gelria en de proble
men die men ondervindt en dan in het bijzonder het probleem van de afstudeer
opdracht. 
Daarom is lmko Gelria geplaatst in een typologie die ontworpen is door Batter 
[1] en is er een analyse uitgevoerd volgens de methode van de Nederlandse 
kwaliteitsprijs. Met de kennis die met behulp van de analyses verworven is, is 
de aanpak van diverse andere fasen bepaald. 
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5. 2. 2 Aanpak fase 2 
Het project normen en specificaties is een pilot project. Het wordt alleen uitge
voerd op het traject coated nuts. Als de resultaten van dit project bevredigend 
zijn, wordt voor de gehele produktie een dergelijke aanpak uitgevoerd. 
Het produktieproces van CN is in tweeen gedeeld, bij het eerste deel wordt de 
aanpak geformuleerd. Het is dan de bedoeling dat de projectleden de aanpak 
eigen ma ken en bij de het tweede deel van het proces mee uitvoeren. 
Het is dus nodig de projectleden de aanpak aan te leren [4]. Hiervoor is een 
opleidingstraject uitgezet op basis van een model dat ontstaan is vanuit de 
systeemtheorie [5]. Dit model is hieronder aangegeven. 

Model opleidingstraject 

organlsatla 

elsen van de organisatie 

elsen van de deelnemers 

8-- 1-2-3-4-5-6-7-8 

deal
namers 

leer

proces 

leer

materlaal 

omgavlng 

hulp

mlddelen 

management 
opleldlngs
functlonarls 

opgeleide 

medawarker 

gecorrlgeerde 

afwijklng 

MODEL OPLEIDINGSTRAJECT 

In dit model bevinden zich acht subsystemen. Deze subsystemen vormen geza
menlijk het opleidingstraject. Deze zijn als volgt te benoemen: 

1 Analyse van de afwijking. 
2 Bepaling uitgangspositie. 
3 Strategie en middelen keuze. 
4 Vaststellen opleidingsdoelen. 
5 Voorbereiding en ontwikkeling opleidingsactiviteiten. 
6 Uitvoeren van de opleidingsactiviteiten. 
7 Evaluatie van de onderwijsleerresultaten. 
8 lmplementatie en evaluatie van de resultaten. 
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5.2.3 Aanpak fase 3: 

In fase 3 wordt de schoningsinstallatie onderzocht. Deze installatie is opge
bouwd uit een aantal standaard machines met kleine aanpassingen. 
Het doel van de installatie is het verwijderen van impurities en het graderen van 
pinda's. 

Problemen zijn de onbekendheid met het principe waarmee diverse machines 
werken. Geen of een slechte indicatie van het aantal impurities dat in de grond
stof blijft zitten. Geen duidelijkheid over het soort impurities dat wel of niet 
verwijderd kan warden. 

Dael is het vaststellen van wat wel en niet verwijderd kan warden. Van de 
verontreinigingen die wel verwijderd kunnen warden de mate waarin dat gebeurt 
vaststellen en eventueel verbeteren. 

De volgende aanpak is daarom door mij opgesteld: 

beperklng 
van de Input 

verruimlng 
van de Input 

mogelljkheden/ 
Installing 
optlmaal 

mogelljkheden 
voorspellen 

technlsche 
innovatle 

baperklng 
van de Input 

vem.,lmlng 
van de Input 

Van de schoningsapparatuur wordt eerst de werking beschreven, hieruit volgen 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden. 
Voor de impuritiesoorten die niet verwijderd kunnen warden, kan men techni
sche oplossingen bedenken waardoor ze wel verwijderd kunnen warden. 
De mogelijkheden van de apparatuur dient men daarna optimaal te benutten. Dit 
ligt op het gebied van de afstelling van de machines. 

De mogelijkheden optimaal benutten moet gebeuren door aansturing van opera
tors. Technische innovaties dienen samen met engineering, ontwikkeling en 
operators uitgevoerd te warden. 

Als de mogelijkheden bekend zijn, kan men hierover een voorspelling doen. 
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5. 2.4 Aanpak fase 4 

Tijdens fase 4 wordt het drageren en bakken van CN onderzocht. Dit proces is 
grotendeels zelf door lmko Gelria ontworpen en gebouwd. Het drageren is een 
mengproces en wordt batchgewijs uitgevoerd. Het bakken gebeurt continu. 

Geconstateerde problemen zijn: 

Geen goede aansturing van de hoeveelheden ingredienten, geen goede registra
tie van verbruikte hoeveelheden. 
Geen juiste (werkbare) normen. 
Geen of weinig terugkoppeling bij afwijkend of slecht produkt . 

Gekozen is voor het invoeren van statistische procesbeheersing. Dit is gebeurd 
omdat voor SPC juiste normen nodig zijn en goede begininstellingen. Tevens 
gaat men ervanuit dat men bij toepassing van SPC meer nadruk krijgt op het 
opheffen van oorzaken en minder op het repareren van een slecht produkt. Dit 
gaat weer in op het meer procesgericht denken in plaats van produktgericht. 

Als er een goede registratie is van behaalde resultaten en ingaande produkten, 
kan men relaties leggen tussen de specificaties van grondstoffen en eindpro
dukt. 

Er is gekozen voor een aanpak die het beste paste bij de vorm die het informa
tiesysteem aangenomen heeft en die lijkt op de stappen die voor de schoning 
doorlopen zijn. Er is daarom een aanpak geformuleerd die alle activiteiten bevat 
die van belang zijn om SPC in te voeren ( activiteiten volgens Cantella, Chalmers 
en Evans [6] en die past bij lmko Gelria. 

De aanpak is in een schema uitgezet en hierin zijn 6 stappen te onderkennen. 
Bij iedere stap horen een aantal activiteiten die uitgevoerd warden . De activitei
ten zijn voor een gedeelte gebaseerd op een cultuur analyse en een force-field 
analyse . 

Het schema voor de aanpak drageren bakken staat op de volgende pagina . 
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Het schema is opgebouwd uit 6 stappen. Het doel van iedere stap staat hieron
der beschreven. 

$tap 1 , omschrijven proces 
lnzicht krijgen in het proces en het proces opdelen in stappen. Hieruit volgt een 
beknopte procesomschrijving. 

$tap 2, vaststellen eigenschappen. 
De voor de afnemer en consument belangrijke eigenschappen van Coated Nuts 
vaststellen. 

$tap 3, Bepalen of de eigenschappen gemeten kunnen warden. 
Hier wordt vastgesteld welke eigenschappen men meet. Welke eigenschappen 
men nog meer zou willen meten en de mogelijkheden daartoe. 

$tap 4. onderzoeken van de capability van het proces. 
Uit het vaststellen van de procescapability kan warden afgeleid of het proces 
technisch beheerst is. De bepaling van de capability is nauw verbonden met de 
normen die voor een produkt gelden, de juistheid van die norm kan ook ter 
discussie gesteld warden. 

$tap 5, bepalen van standaardinstellingen 
Als instelling gebruikt men de receptuur met soort ingredienten en hoeveelhe
den. Verder zijn er proces instellingen. Eerst moeten de instellingen juist zijn 
voordat men kan zien of een proces statistisch beheerst is. 

$tap 6, invoeren meet en regelkaarten 
Met behulp van meet/regelkaarten kan men zien of een proces afwijkt van de 
norm en de mate waarin dat gebeurt. Deze stap is meer op gericht het vaststel
len van de opzet van de regelkaarten en het adviseren over invoering ervan. 

De uitvoer van de stappen staat in hoofdstuk 8 beschreven. 
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6 Opleiding en training / bewustwording 

Het afstudeerproject wordt uitgevoerd op het produktietraject voor CN. Het is 
echter de bedoeling dat het nieuwe informatiemodel ingevuld wordt voor de 
gehele fabriek. Het is daarom noodzakelijk dat de werkgroepleden leren de 
aanpak en methode zelf uit te voeren. Daarom is er een soort opleidingstraject 
uitgezet. Voor het traject is uitgegaan van een model uit de systeemtheorie [5]. 
Het model staat op pagina 17 afgebeeld. 

In dit model bevinden zich acht subsystemen. De2e subsystemen vormen geza
menlijk het opleidingstraject. De2e zijn als volgt te benoemen: 

1 Analyse van de afwijking. 
2 Bepaling uitgangspositie. 
3 Strategie en middelen keu2e. 
4 Vaststellen opleidingsdoelen. 
5 Voorbereiding en ontwikkeling opleidingsactiviteiten. 
6 Uitvoeren van de opleidingsactiviteiten. 
7 Evaluatie van de onderwijsleerresultaten. 
8 lmplementatie en evaluatie van de resultaten. 

Dit model is niet volledig uitgewerkt voor de projectgroep. In december is duide
lijk geworden dat 2 projectleden lmko Gelria verlaten in verband met de reorga
nisatie. De functie van twee andere projectleden veranderd, 20 wordt de functie 
van de projectleider ver2waard en zal een ander lid een commerciele functie 
aanvaarden. Hierdoor is de doelstelling voor het opleiden van de werkgroepleden 
vervallen. De overgebleven leden 2ullen in hun nieuwe functie geen invulling 
meer geven aan het informatiemodel. 

6. 1 Bewustwording 

Vanuit het management is de werkgroep opge2et met als doel de uitgaande 
specificaties van de produkten te koppelen aan de ingaande specificaties van de 
grondstoffen. Hierbij wordt er dan vanuitgegaan dat de eindspecificaties groten
deels bepaald warden door de grondstoffen. Echter een 2eker 20 grate factor is 
de invloed van het proces en de bediening daarvan. 
Door aan te tonen dat de werkwij2e van de diverse ploegen verschillend is en de 
resultaten tussen de ploegen ook verschillen, is het belang van een uniforme 
werkwijze geprobeerd aan te tonen, samen met de onmogelijkheden om een 
goed en vooral betrouwbaar model te bouwen. 
In plaats van het willen voorspellen van machine-instellingen is er nu voor 
gekozen om voor ieder proces uniforme bedieningsinstructies te schrijven. We 
willen de kennis van de operators gaan gebruiken om tot goede instellingen te 
komen in plaats van het voorspellen met een model. 
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6.2 Verloop opdracht. 

Het beeld waarmee begonnen is voor het informatiemodel, is een systeem 
waarmee de specificaties van grondstof en eindprodukt aanelkaar gekoppeld 
warden, rekening houdend met de proces mogelijkheden. 

Hiervoor is het dan nodig om de procesmogelijkheden te onderzoeken en de 
relevante parameters vast te stellen. Als men de relevante parameters kent, de 
invloed van die parameters en de procesgrenzen, dan is een koppeling mogelijk. 
Hiermee kan dan de best passende grondstof aan een order warden toegekend. 
Het model ziet er dan als volgt uit: 

Klant 

Produkteisen 

Proces 

lnstelllngen 

/ 

( 

" 

Model 

. 
Model procngrenzen 

MocW inst1ffingen 

' 

' 

grondstof marlct 

' ) 
, 

Grondatof specificatie 

grenzen inkoop 

u 
Specifleka partij 
elgenschappen 

De klant heeft een aantal eisen voor het produkt. Door deze eigenschappen door 
te rekenen met een model voor de procesgrenzen kunnen de ondergrenzen van 
de grondstofspecificatie bepaald warden. Er kan dan een specifieke partij uit de 
voorraad warden toegewezen of warden aangekocht. 
Met de specifieke waarden van de grondstof en de invloed van de procesinstel
lingen kunnen dan de waarden van de parameterinstellingen berekend worden, 
waarbij het eindprodukt aan de klanteneisen voldoet. 

Bij het opstellen van de modellen en dan voornamelijk voor de schoningsinstalla
tie blijkt dat deze modellen niet betrouwbaar genoeg zijn en dat niet alle grond
stofeigenschappen goed en betrouwbaar te meten zijn. 
Hierdoor ontstaan er grate marges en zijn ook de voorspellingen onbetrouwbaar. 

Een andere overweging is dat met dit systeem de vakkennis van de operator 
niet meer benut wordt. Er wordt een stuk vakmanschap weggehaald en er gaat 
geen stimulering voor verbetering vanuit . 
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Als andere oplossing is door mij op het volgende aangestuurd: 
Voor een bepaalde grondstof(groep) warden de huidige eisen vastgesteld. Deze 
eisen warden in het informatiemodel opgeslagen. 
Dit gebeurt ook voor de gereedprodukt specificaties (klanten eisen). 
De grondstofgroepen warden dan ingezet voor bepaalde orders. Deze manier 
van toewijzen is de procedure die al van oudsher wordt toegepast. 

Vanuit produktie, eventueel ondersteund door inkoop, ontwikkeling het lab ed. 
kan dan actief gewerkt warden aan het verbeteren van het proces, zodat de 
grondstofeisen omlaag kunnen, waarbij nog steeds voldaan wordt aan de klante
neisen. Hierbij kan dan eventueel nog een extra niveau aangegeven warden, 
waarbij met extra akties toch het gewenste resultaat bereikt kan warden. 
Naar verloop van tijd kan dan het volgende beeld ontstaan: 

Eisen aan een artikel (grondstof) 

Hoog 

laag 

Probleemloos 

Extra 

Acties 

l On,ekeffleid 

Afkeur 

begin 

Probleemloos 

Extra 
,_ ____ ...._ Acties 

I Onzekerheid 

Afkeur 

toekomst 

Probleemloos 

Extra 

Acties 

De verbeteringen kunnen dan op allerlei gebieden liggen zoals werkwijze, tech
niek, bewaartijden ed. De verworven kennis en de verbeteringen kunnen dan in 
de werkinstructies opgenomen warden. Deze aanpak werkt bottom-up, hierdoor 
is er een grotere acceptatie van veranderingen te verwachten. Verder vergroot 
je hiermee de betrokkenheid van de operators bij het proces en de klantenwen
sen in plaats van het andere systeem dat top-down werkt. 
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Dit is ook voor een groot deel doorgevoerd. Er is een keuze gemaakt voor het 
invoeren van de specificaties in het informatiesysteem en voor alle processen 
zullen bedieningsinstructies opgesteld worden. 
Als gevolg van de reorganisatie hebben de nieuwe ploegleiders een opleiding 
gevolgd. Deze ploegleiders hebben nu alle de leiding over een procesactieteam. 
In deze teams zal gewerkt worden aan het verbeteren van het proces. 

6.3 het veranderingsproces 

Zeals uit de vorige paragraaf gebleken is, is er een verandering opgetreden in de 
denkwijze en attitude van het projectteam. Bij aanvang van de opdracht is men 
sterk top-down gericht en ongeveer een half jaar later is het beset gegroeid dat 
men met een bottum-up aanpak betere en vooral werkbare oplossingen kan 
creeren. Deze verandering is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. 

Bij de operators is ook een duidelijke verandering waar te nemen. in het begin 
van van de opdracht heerst er een nogal passieve en defensieve cultuur, " We 
doen het al jaren zo en waarom zou dat niet goed zijn ?". Ongeveer zes maan
den later leeft het idee dat men zelf ook veel aan de manier van werken kan 
veranderen en dat men zelf veranderingen kan bewerkstelligen. 

Deze twee veranderingen staan sterk met elkaar in verband. Het ontstaan van 
deze veranderingen wordt in deze paragraaf toegelicht. 

6.3.1 Samenstelling projectteam 

Bij aanvang van mijn afstudeeropdracht was het projectteam al samengesteld. 
Het bestond uit het hoofd automatisering, het hoofd bedrijfsbureau, manager 
operations, een medewerkster van de afdeling ontwikkeling en een produktielei
der. Het project was ge'initieerd door de technisch directeur. De groep had geen 
leden uit de produktie, wat de top-down structuur benadrukt. 
De afstudeeropdracht waarmee ik begonnen ben, diende in samenwerking met 
dit team uitgevoerd te warden. Van mij werd een analytische inbreng verwacht, 
ik diende modellen op te stellen waarmee resultaten van processen voorspeld 
kunnen worden bij gegeven instellingen. Daarnaast diende ik een deel van de 
aanpak om deze modellen op te stellen over te dragen aan de rest van het 
projectteam. 
De probleemstelling en oplossingsfase was in principe al uitgevoerd, de oprich
ting van het projecteam was al een invulling van een gekozen oplossing. 

De rol die ik in de eerste instantie binnen dit team gespeeld heb is er een ge
weest als iemand met een specialistische kennis, die de uitwerking geeft van 
een bepaald, vooraf afgeperkt probleem. 
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6.3.2 Verandering werkwijze operators schoning 

De eerste stap in de uitwerking van het probleem was een studie naar de wer
king van de schoningsinstallatie (zie bijlage 2). 
Om voorspellingen te kunnen doen over de manier waarop de installatie het 
beste ingesteld kan warden is het noodzakelijk om de instellingen afleesbaar te 
maken en de waarden van deze standen te bewaren. Er kan dan een analyse op 
deze data uitgevoerd word en en wellicht kan men dan de stand en voorspellen. 

Bij de analyse van deze standen komen de eerste problemen naar voren. Er zijn 
verschillen tussen de ploegen en de instellingen varieren zeer sterk ender in
vloed van veel externe factoren. Het blijkt niet mogelijk te zijn een redelijk 
voorspellend model te bouwen. 

Nu blijken de formulieren waarop de instellingen genoteerd warden en de eerste 
analyses daarvan wel een goede aanleiding voor een discussie met de operators. 
Hier ontstaat een groot keerpunt in de uitvoering van de opdracht. De gegevens 
die in de eerste instantie verzameld zijn voor het bouwen van een voorspellings
model zijn daarvoor niet bruikbaar, maar ze zijn wel een ideale bran om de 
manier van werken met de operators te bespreken. 

Door het bespreken van de instellingen en de afwijkingen met de operators 
komen we tot oorzaken van van die (afwijkende) instellingen. Deze oorzaken zijn 
voor een gedeelte zelf op te lessen (zeals het vaker schoonmaken van specifieke 
onderdelen). Deze besprekingen zijn vrijwel allemaal op de werkplek en bij de 
machines uitgevoerd. Dit maakte het voor de operators makkelijk om duidelijk te 
maken wat de problemen zijn en te demonstreren wat de effecten zijn van 
andere instellingen. 
Juist door het uitproberen van andere instellingen en het draaien aan knoppen 
maakt duidelijk dat de effecten van sommige instellingen minimaal zijn. Deze 
ervaringen kunnen dan gekoppeld warden aan de kennis die men opgedaan 
heeft door mijn onderzoek naar de werking van de installatie. 
Hierdoor weet men meer over de werking en begrijpt men ook beter wat de 
effecten van de diverse instellingen kunnen zijn. Hierdoor treedt er een zekere 
vernieuwing van de werkwijze op. 

Door nadruk te leggen op het waarom van de veranderde instellingen en het 
uitproberen van alternatieven komt men tot het beset dat men ook oorzaken 
weg kan nemen en dat er maar een paar instellingen echt belangrijk zijn om de 
machine geed in te stellen. Wat echter belangrijk is geweest, is dat de operators 
het idee kregen dat hun werkwijze toch beter kon en dat de veranderingen niet 
opgelegd werden maar zelf zijn uitgevonden. 
Hierbij moest nadruk warden gelegd op het feit dat niemand het verkeerd deed, 
maar dat men de sterke punten van ieders werkwijze kan combineren. 
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Schematisch kan men de verandering in werkwijze als vol gt weergeven: 
De oude werkwijze is het constateren van een verandering in het produkt of 
proces, waarna er een aantal ingrepen in het proces volgen. 

6.3.3 Kentering projectteam 

De verandering in de werkwijze is nu dat 
er bij een afwijking een duidelijke keuze 
gemaakt wordt voor de meest effective 
oplossing(en). 
Verder kan men op basis van de oude ge
gevens en het logboek vantevoren ingrij
pen. Er is dus een meer gestructureerde 
terukoppeling gerealiseerd en het begin 
van een voorwaardskoppeling. 

Tijdens dit proces van verandering bij de operators, verlaten de sterkste voor
standers van een van bovenaf opgelegd systeem waarin instellingen warden 
gegeven uit het projectteam. Het team wordt aangevuld met het hoofd van de 
afdeling KBO die meer nadruk legt op het compleet maken van het systeem met 
werkinstructies en het aanleveren van juiste normen. 

Het accent van de projectgroep wordt nu verlegd naar het geven van duidelijk
heid aan de operators over wat er van het produkt verwacht wordt . 
Bij de bedrijfsleider is het beeld ontstaan dat er nag veel ruimte in de processen 
zit door de ervaringen met de schoningsinstallatie. 
Als de operators "aangemoedigd" warden om deze speling te gebruiken, warden 
er betere prestaties geleverd. 

De projectgroep krijgt steeds sterker het beeld dat een voorspelling van de 
processtanden altijd slechter is dan de juiste instelling die door de operator 
gevonden wordt . Zeker na enige demonstraties van de totnutoe beste modellen. 
Als we dit systeem dan toch doorvoeren dan lopen we het risico dat de opera
tors de machines instellen volgens het voorschrift, dus nooit optimaal. Als er 
dan afwijkingen zijn dan heeft men toch gedaan wat er opgedragen was. 
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Men loopt dus het grate risico de kennis en inzichten van de operators niet meer 
te gebruiken en juist in een neerwaartse spiraal terecht te komen waarbij men 
van een goede partij grandstof steeds minder goed pradukt overhoudt. 

Het prajectteam is op basis van deze argumenten en het beeld dat het oak op 
een andere manier beter kan, ervan overtuigd dat het voorspellen van procesin
stellingen niet de juiste methode is om een beter resultaat te behalen. 
Over de andere mogelijke vormen is op dat moment nag niet gespraken. 

6.3.4 Verandering attitude operators bakken en drageren 

Zelf ben ik ondertussen begonnen met de analyse van het bakken en drageren 
van CN . Mijn optreden krijgt nu een andere vorm, het is niet meer direct de 
bedoeling om als een expert op te treden die een voorspelmodel bouwt. Mijn 
optreden moet nu meer gezien warden als iemand die de operators leert om 
kritisch naar het praces te kijken en eventuele verbetermogelijkheden naar voren 
brengt. 

Een van de eerste dingen die opvallen bij het bak en drageerpraces is dat er 
weinig gemeten wordt aan het produkt en praces. Verder blijkt de aansturing 
met recepturen oak niet optimaal werkt. 
Er is daaram binnen de prajectgroep besloten om te beginnen met invoering van 
SPC. Het stappenplan dat daarbij gezocht is heeft een aantal eigenschappen 
waarmee ik verder wil werken om de operators te activeren en zelf mee te 
werken aan verbeteringen, zonder direct het idee van standaardinstellingen te 
verlaten. Uit de cultuuranalyse bleek ook al dat men de operators moet betrek
ken bij veranderingen om deze doorgevoerd te krijgen. 

De kern van de veranderingen ligt in het beschrijven van het praces. Door aan 
de operators te vragen hoe bepaalde onderdelen en machines werken kan men 
oak vragen stellen over onlogische of vreemde onderdelen. Hierdoor is in ieder 
geval gestimuleerd kritisch naar het praces te kijken. Net zoals bij de schoning 
geldt, dat als men eerst goed op een rijtje zet hoe de installatie werkt men beter 
kan beredeneren wat de mogelijke veranderingen en effecten zijn van bepaalde 
ingrepen. Hierbij is nag een onverwacht voordeel opgetreden. Er is een grate 
verwisseling geweest van de personele bezetting en de nieuwe medewerkers 
hebben een meer kritische kijk op de installatie dan de oude medewerkers. 

Door de eigenschappen van CN vast te stellen krijgt men een beeld wat belang
rijk is aan CN. Tevens komt hiermee een beter uitwisseling van informatie tus
sen diverse afdelingen en de operators op gang. Hierdoor krijgen de operators 
ook het idee dat er naar ze geluisterd wordt. 

In het verslag wordt in hoofdstuk 8 niet ingegaan op het de capaciteit van de 
installatie. Echter door technische aanpassingen aan de installatie en een andere 
werkmethode van de operators is de capaciteit in een half jaar gestegen met 
50%. 
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Met deze resultaten en de duidelijkheid van het afwezig zijn van goede normen 
en werkinstructies is tot de huidige vorm van het automatiseringsmodel geko
men. Een systeem dat goed aangeeft waaraan een produkt moet voldoen. Een 
receptuur die nauwkeurig aangeeft hoeveel men moet gebruiken en als het een 
afwijkend produkt is de daar bijbehorende afwijkende instelling (b.v. meer 
water). 

6.3.5 Doorslag projectteam 

Het projectteam wordt natuurlijk oak be"invloed door de omgeving. Er zijn twee 
adviesbureaus werkzaam bij lmko Gelria in de periode januari tot en met maart 
en oak zij leggen nadruk op het werken in kleine teams en business units en de 
benutting van de capaciteiten en mogelijkheden van het personeel. 

Door de resultaten die geboekt zijn in het voortbrengings proces van CN, de 
duidelijkheid dat er nag veel ruimte zit in de processen en de motivatie van de 
medewerkers wordt de beslissing om door te gaan met een van de adviesbu
reau' s en proces actieteams op te richten positief be"invloed, waardoor er nu 
voor alle processen in de fabriek procesactieteam zijn. 

De les die we hieruit geleerd hebben kunnen we uiteindelijk oak uit een boekje 
halen: 

De sleutel tot overleven en succes ligt niet in de rationele en kwantitatieve 
aanpak, maar in een commitment voor irrationele, moeilijk te meten factoren als 
mensen, kwaliteit, klantenservice en als meest belangrijke het ontwikkelen van 
het vermogen om flexibel om te gaan met veranderende condities.(11] 

De verandering van gedachte, dat men de operators moet vertellen hoe men een 
machine in moet stellen naar het aangeven aan de operators hoe men een 
produkt wil hebben, ondersteund met goede mogelijkheden om dit te meten, 
hebben de operators uiteindelijk zelf bewerkstelligd. 
Zij hebben bewezen dat met enige ondersteuning en duidelijkheid over de te 
behalen resultaten, zij de beste instellingen en aanpassingen voor de diverse 
kwaliteiten grondstof kunnen vinden. 
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7 Proces-analyse schoning 

De schoningsinstallatie die voor CN gebruikt wordt, is nader bestudeerd. Het is 
een van de drie schoningsinstallaties die gebruikt warden bij lmko Gelria. Het 
uiteindelijke doel van de analyse is een uitspraak doen over de mogelijkheden 
van de installatie. Deze mogelijkheden dienen dan maximaal benut te warden. 
Als men weet wat de installatie kan verwijderen, dan weet men ook wat niet of 
zeer moeilijk verwijderd wordt. Als men bepaalde verontreinigingen dan toch wil 
verwijderen, kan men hiervoor bijvoorbeeld een andere technologie voor toepas
sen. 

7. 1 Analyse methodiek 

Bij de analyse is een door mijzelf opgesteld stappenplan gehanteerd. Het doel 
van deze stappen is inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van de installatie. 
De te verwijderen impuritiegroepen kunnen dan ge'identificeerd word en. 

Stappenplan: 

- Omschrijven machines, produktstroomrelaties en parameters. 
- Dael van de machine. 
- Principe van de werking beschrijven. 
- Van de mogelijke parameters de relevante vaststellen. 
- Doel van de machine vergelijken met het principe en de instelmogelijkheden . 
- Bepalen beperkingen van het systeem. 
- Mogelijkheden technische innovatie. 
- Vaststellen punten van beheersing. 
- Vaststellen produkteigenschappen die voorspeld kunnen warden. 

De volledig uitgewerkte stappen staan in bijlage 2. Dit is een rapport zoals dat 
voor lmko Gelria gebruikt is en dat rapport heeft weer zijn eigen bijlagen. 

De uitwerking van de stappen komt hierna kort aan de orde. 

7 .2 Machines en produktstroomrelaties. 

In de schoningsinstallatie zijn acht deel-processen te onderscheiden. Dit zijn de 
volgende deelprocessen: 

a Storten 
b Voorzeef 
c Gravitatietafel 
d Ontstenen 

e Gravitatietafel klein 
f Kleursorteren 
g Zeven 
h wegen 
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Deelprocessen schoning 2 
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Het produkt volgt de richting van de pijlen. Afvalstromen zijn niet getekend . 

7 .3 Primaire functie deel-processen 

De primaire functie van deze deelprocessen is vastgelegd. De uitgangspunten 
waarvoor de machines geplaatst zijn, zijn de volgende: 

a Het invoeren van grondstof in het proces 
b Het afvoeren van kleine (van vorm) verontreinigingen om vervuiling van de 

deelprocessen c, den e te voorkomen (b.v. zand). 
c Het verdelen van de grondstof in drie stromen; een stroom zonder verontreini

gingen die afwijken van het soortel ijk gewicht (s.g.) van een gezonde pinda. 
Een stroom met alle zware verontreinigingen ( op basis van s.g.) en een 
stroom met alle lichte verontreinigingen. 

d Het verwijderen van alle verontreinigingen met een hoger s.g. dan een gezon
de pinda. 

e Het verwijderen van alle verontreinigingen met een lager s.g. dan een gezon
de pinda. 

f Het verwijderen van alle verontreinigingen met een afwijkende kleur van een 
goed produkt. 

g Het verdelen van het produkt in verschillende gradaties op basis van vormei-
genschappen. 

h Het kwantificeren van de hoeveelheid geschoond produkt . 

In de volgende paragraaf wordt de werking van een aantal van de deelprocessen 
toegelicht. 
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7 .4 Principe werking deelprocessen. 

In de schoning kunnen 3 soorten processen onderscheiden warden. 
Dit zijn zeven, een soort fluid-bed scheidingsprincipe en een lichtreflectie tech
niek. De technieken worden kart toegelicht. 

b, g zeven 
De zeven hebben een zeefblad met ronde of sleufvormige gaten. Hierover loopt 
een bed met pinda's. De pinda's warden voortbewogen door de slag en frequen
tie waarmee het zeefblad trilt. M.b.v. het zeefblad kunnen objecten op basis van 
twee dimensies verwijderd warden, namelijk breedte en dikte. 
De efficientie is hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid produkt die per 
tijdseenheid over het zeefblad gaat. 

c, d en e Gravitatiemachines 
Bij de gravitatiemachines wordt ender een bed met pinda's lucht geblazen. Deze 
lucht wordt steeds ijler naarmate men hoger in het bed komt. 
De lucht duwt onder tegen de pinda's met een bepaalde kracht. Omdat de lucht 
steeds ijler wordt naarmate men hoger in het bed komt, neemt de opwaartse 
kracht oak at als men hoger in het bed komt. De massa van een pinda veroor
zaakt een neerwaartse kracht. Daar waar de opwaartse kracht en de neerwaart
se kracht gelijk is blijft de pinda in het bed zweven. 
Objecten boven in het bed en onder in het bed kunnen verwijderd warden [7]. 
De machines scheiden dus globaal op de verhouding gewicht/doorsnede. 

f Kleursorteren 
De kleursorteerders werken met fotocellen die de lichtreflectie van een object 
meten. Als de kleur donkerder is dan een ingestelde referentie wordt het object 
verwijderd. Het is oak mogelijk om op een gele kleur te selecteren. Hiermee 
kunnen lichter gekleurde materialen verwijderd worden. 

Op basis van de werking van de machines kan een beslisboom opgesteld war
den, waarmee bepaald kan worden welke impurities te verwijderen zijn en welke 
niet. Deze boom wordt op de pagina hiernaast weergegeven. 
De beperkingen die uit de boom volgen zijn impurities die groter zijn dan de 
zeefgaten, objecten met een vormafwijking, dwz groat oppervlak, kleine hoogte 
en impurities met een lichtere kleur dan een pinda. Deze soorten impurities 
kunnen niet of moeilijk verwijderd warden door de afzonderlijke deelprocessen. 

Een impuritie heeft maximaal 3 mogelijkheden om verwijderd te warden. Scoort 
een impuritie in geen van de gevallen, dan is ze niet te verwijderen. Voor niet te 
verwijderen impurities kunnen wel technische oplossingen gevonden warden. 

31 



7 .5 Mogelijke innovaties 

Uit de beslisboom blijkt dat er impurities zijn die niet of moeilijk te verwijderen 
zijn (zoals mais, glas, gasbeton). Er zijn ontwikkelingen op de mar kt van sorteer 
en scheidingsapparatuur, die het mogelijk maken deze impurities wel te verwij
deren. Dit zijn voornamelijk zogenaamde visionsystemen. Men moet dan denken 
aan een videocamera en een computer die het beeld analyseert. Hiermee kunnen 
afwijkende vormen en kleuren geselecteerd warden. 
Andere mogelijkheden zijn detectie met behulp van rontgenstraling, infrarood of 
ultraviolet. Met deze systemen wordt de absorptie en reflectie van de straling 
binnen een bepaald spectrum gemeten. 
Momenteel wordt door lmko Gelria onderzocht welke systemen toepasbaar zijn. 
Hiervoor zijn verschillende leveranciers benaderd en warden de diverse syste
men met elkaar vergeleken. Een bepaald visionsysteem is dan ook op korte 
termijn bij lmko Gelria te verwachten. 
Voor de efficientie waarmee een dergelijk systeem werkt kan nog geen uitspraak 
gedaan warden. Wei zijn er indicaties over de werking van diverse soorten 
apparatuur op basis van testen bij de verschillende leveranciers. 

7 .6 Optimalisatie mogelijkheden. 

In de schoning zijn 4 belangrijke deelprocessen, dat zijn de 3 gravitatie-machines 
en de kleursorteer-apparatuur. De instellingen van deze machines zijn variabel en 
deze instelling bepaalt de efficientie waarmee impurities verwijderd warden. 
Om de installatie optimaal te gebruiken zal men de mogelijkheden van de machi
nes maximaal moeten benutten. Praktisch betekent dit dat men de efficientie 
waarmee impurities verwijderd warden moet maximaliseren. 
Dit kan door de machines goed af te stellen. 

Als de instellingen optimaal warden gebruikt, dan warden de impurities met 
maximale efficientie verwijderd. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de 
gravitatie-machines beter werken als het bed pinda's relatief dik is en er tegelij
kertijd veel lucht onder geblazen wordt. Dit is met de parameters van de machi
ne in te stellen. 

Om inzicht te krijgen in de instellingen is begonnen met registratie van deze 
instellingen. Met deze gegevens kan bekeken warden of er standaardinstellingen 
zijn voor bepaalde partijen. Met de gegevens kunnen ook de verschillen per 
ploeg gesignaleerd warden. Deze verschillen wijzen dan op een andere manier 
instellen. Het is mogelijk dat de verschillende manieren van instellen ieder een 
optimaal resultaat geven, maar waarschijnlijk is dit niet. 

De voorlopige resultaten van deze instellingenregistratie wijzen niet op stan
daardinstellingen voor bepaalde partijen. Dit wordt mede veroorzaakt door de 
vervuiling van de machines. Wei blijken er aantoonbare verschillen tussen de 
ploegen te zitten. Er zijn ook verschillende opvattingen over het instellen van de 
machines. Door de verschillen terug te koppelen naar de operators kan men een 
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discussie op gang brengen over de juiste manier van instellen. Deze kunnen ze 
dan zelf testen. Het gevolg hiervan is dat er een meer uniforme werkwijze 
ontstaat die optimaal zou moeten zijn. Met behulp van de wekelijkse testen kan 
dan bepaald warden of de instellingen beter zijn. 

7. 7 Voorspelling prestatie schoning 

Voor de schoning zijn van afzonderlijke processen efficientie metingen uitge
voerd. Hierdoor kan voor de schoning een voorspelling gegeven warden van het 
percentage impurities dat verwijderd kan warden. 
De beperking van deze uitspraak is, dat ze alleen geldt voor een bepaald soort 
impurities, namelijk die waarmee de testen uitgevoerd zijn en dit zijn impurities 
die in de beslisboom als te verwijderen warden aangemerkt. 

Uit de testen is gebleken dat de GA-81 (proces C) 98% van de zware verontrei
nigingen naar de ontstener stuurt en 97%van de lichte verontreinigingen naar de 
GA-21 (proces e). De ontstener verwijdert 95 % en de Ga-21 90 %. De elexo's 
verwijderen 78 % van de donkergekleurde impurities. De efficientie waarmee 
impurities verwijderd warden is dan: 

impurities zwaarder dan een pinda impurities lichter dan een pinda 

lichtgekleurd donkergekleurd lichtgekleurd donkergekleurd 

95,06% 98,91 % 87,3% 97,2% 

Met deze efficienties zou men een uitspraak kunnen doen over het aantal impuri
ties in de partijen die op de schoningsinstallatie verwerkt zijn. Deze uitspraak 
zou dan alleen gelden voor een bepaald soort impuritie en is net zo betrouwbaar 
al de meting van de ingaande impurities. Van de aangeboden partijen pinda's 
kan maar een klein monster genomen worden voor onderzoek. De uitspraak die 
men doet voor het aantal impurities in de partijen is gebaseerd op dat kleine 
monster en is niet erg betrouwbaar. 

Om toch inzicht te verkrijgen in het maximum aantal impurities dat in een partij 
zit is er een voorstel door KBO gemaakt voor een gelaagde steekproef. 
Hiermee kan een uitspraak gedaan warden over het aantal impurities in een 
geschoonde partij. (Bijlage 3). 
De andere waarde die voorspeld kan worden is de hoeveelheid pinda's die men 
van een partij overhoudt t.b.v. CN. Dit is gebeurd met behulp van een regressie
model. De uitwerking van dit model staat in bijlage 4. Belangrijke parameters in 
het model zijn het vochtgehalte, de origine van de pinda en de count (grate). 

De schoning heeft als functie het verwijderen van impurities en het graderen van 
pinda's. Als de opbrengst van de bruikbare fractie te voorspellen is, de effici
entie waarmee impurities verwijderd warden en welke soort niet verwijderd 
wordt, dan zijn de te voorspellen eigenschappen alle behandeld. Het bleek niet 
mogelijk vaste machine-instellingen te voorspellen bij bepaalde partijen. 

33 



8 Proces-analyse Bakken/Drageren 

Bij het bakken en drageren wordt het laagje deeg om de pinda gevormd en 
wordt het geheel in olie gebakken. Dit proces is door lmko Gelria zelf ontworpen 
en de installatie is gedeeltelijk door lmko Gelria zelf gebouwd. 
Er kunnen tientallen verschillende soorten CN gemaakt worden, maar op basis 
van de mixen kunnen er drie hoofdgroepen onderscheiden warden, dit zijn CN 
hard, bros en neutraal. 

De pinda's warden batchgewijs gedrageerd m.b.v. vier drageertrommels, waar
van er altijd een aan het lossen is. Het bakproces kan daarom continu verlopen. 
Het proces heeft een bezetting van vier personen: twee drageerders, een bakker 
en een handpicker. 

8.1 Problemen 

Er zijn verschillende problemen onderkend bij het bakken drageren, dit zijn: 

- Het uitgaande produkt voldoet lang niet altijd aan de bij de receptuur vermel-
de normen. 

- Er is onduidelijkheid over de juiste normen. 
- Er is weinig inzicht in behaalde grondstofrendementen 
- De aansturing van de hoeveelheid ingredienten via de receptuur is niet afge-

stemd op een batchproces. 
- Er is geen of weinig terugkoppeling bij afwijkend of slecht produkt naar de 

afdeling ontwikkeling en tussen de operators onderling 

Dael 
Voor het project normen en specificaties, wil men de uitgaande eigenschappen 
voorspelbaar maken. Om een betrouwbare voorspelling te kunnen maken, wordt 
erna gestreefd zoveel mogelijk onnodige variaties te elimineren. 
Uit een beheerst proces komen voorspelbare uitkomsten. Het streven is dus om 
tot een beheerst en voorspelbaar proces te komen. 

Middel 
Om tot een beheerst proces te komen willen we statistische-proces-controle 
invoeren. Er is een aanpak geformuleerd die overeenkomsten heeft met de 
aanpak van de schoning, die alle activiteiten bevat die voor SPC van belang zijn 
en die tegemoet komt aan een aantal van de geconstateerde problemen. 
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8.2 Randvoorwaarden. 

Als men veranderingen gaat invoeren in een organisatie dan is het verstandig te 
analyseren wat de te verwachten weerstanden zijn en hoe men tegen verande
ringen aankijkt. Heeft men hier een duidelijk beeld van, dan kan men de invoe
ring afstemmen op de problemen die men verwacht. 
Om een beeld te vormen is een force field analyse uitgevoerd [8] en is er een 
onderzoek uitgevoerd naar de cultuur onder de medewerkers van het bakken en 
drageren, vol gens de OCI methode [9] (Organisational Culture Inventory). 

Bij de force-field analyse wordt ge'inventariseerd wat de tegenwerkende en 
meewerkende krachten zijn. In een normale situatie is dit krachtenveld in even
wicht. Als men een verandering wil doorvoeren, dan moet het evenwicht ver
stoort warden door de tegenwerkende krachten te verminderen en/of de mee
werkende krachten te versterken . 
De uitwerking van de Force Field analyse staat in bijlage 5. 

Uit de cultuuranalyse bleek dat men bij het bakken en drageren hoog scoorde op 
de defensieve, passieve stijl. Men scoorde minder hoog bij de defensieve agres
sieve stijl en relatief laag op constructieve stijlkenmerken. 
Uit deze cultuuranalyse blijkt dat het niet nodig is om vantevoren bepaalde 
cultuurvormen af te breken. Tijdens de invoering/ontwikkeling van nieuwe 
ideeen zal wel de betrokkenheid van de mensen versterkt moeten warden, ook 
omdat uit de cultuuranalyse gebleken is dat men nieuwe ideeen niet direct 
accepteert. De volledige uitwerking van de cultuuranalyse staat in bijlage 6. 

De cultuuranalyse is voor de afdeling bakken en drageren uitgevoerd. De gevon
den karakteristieken waren erg herkenbaar bij andere leden van de organisatie. 
Het gevonden profiel wordt daarom als een afspiegeling van de gehele organisa
tie beschouwd. 
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8.3 Proces omschrijving 

Het drageren en bakken van CN kan onderverdeeld warden in 9 stappen die 
achtereenvolgens doorlopen warden. Bij een aantal stappen kunnen materiaal
stromen aangegeven warden. 
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In de drageertrommel wordt de mix met water en de pinda's samengevoegd. 
Hierna warden de gedrageerde pinda's naar de oven vervoerd en gaargebakken. 
Na het bakken bestaat er een mogelijkheid om smaakstoffen toe te voegen in de 
flavourtrommel. De CN wordt hierna gekoeld en de slechte exemplaren warden 
met een zeef of handmatig verwijderd. Op dit produkt warden enige controles 
uitgevoerd, waarna het in silo's of containers wordt opgeslagen. Het produkt is 
dan klaar om verpakt te warden. Een uitgebreide beschrijving van de drageer
trommels, de oven, de flavourtrommel en de koeltunnel staat in bijlage 7. 
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8.4 Bepalen relevante eigenschappen 

Het beg rip kwaliteit is moeilijk te definieren. De produktie-afdelingen hebben 
sterk de neiging om kwaliteit in meetbare vastgelegde normen te definieren. 
De afdeling marketing gaat veel meer uit van vage begrippen en emoties die bij 
het produkt horen. Vanuit deze invalshoeken is geprobeerd vast te leggen wat 
belangrijke eigenschappen zijn waaraan CN moet voldoen. Bij deze eigenschap
pen is geprobeerd een meting of referentie te vinden. 

Als klanten zijn twee groepen gedefinieerd, de afnemer die het produkt van imko 
Gelria koopt en de consument die het produkt uiteindelijk opeet. Met de afnemer 
zijn afspraken gemaakt over normen waaraan het produkt moet voldoen, deze 
zijn in specificaties vastgelegd (zie bijlage 8). Met de consument zijn geen 
specificaties overeengekomen, maar door marktonderzoek is wel een beeld 
verkregen hoe de consument een borrelnoot ervaart en wat de verwachtingen 
zijn. 

Voor de klant zijn de eigenschappen smaak, uiterlijk en de beethardheid belang
rijk. De beethardheid is de weerstand die je ondervindt als je een CN doorbijt. 
Verder verwacht de klant dat het produkt veilig is, je wordt er niet ziek van als 
je het eet en er zitten geen vreemde voorwerpen in. 

De smaak is een persoonlijke beleving, men kan er echter wel voor zorgen dat 
de smaak constant is. Als men vandaag een zakje koopt, smaakt dat hetzelfde 
als het zakje dat je 2 maanden geleden kocht. 

De eisen van de afnemers zijn de volgende: 
De specificaties waaraan CN moet voldoen voor de afnemers: 

Afla-toxine 81 
81 + 82 + G1 + G2 

Impurities 
Losse delen coating 
Ongecoate noten ( < 50% coa
ting) 
Vochtgehalte (op noot en coating) 
Gewicht/Volume verhouding 
FFA op vet 
Per-oxide 

Microbiologisch 

Aerobic plate count 
Mould 
Yeast 
Entrobacteriaceae 
E. coli 
Salmonella 

Met behulp van de klantenwensen en de afnemersspecificaties zijn de eigen
schappen bepaald die belangrijk zijn om bij het bakken en drageren te beheer
sen. Dit zijn dan de eigenschappen die door de operators te be"invloeden en te 
constateren zijn. 
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De belangrijke eigenschappen zijn: 

1 Flavourhoeveelheid 
2 Vochtgehalte pinda 
3 Kleur van de pinda 
4 Stortgewicht 
5 Beethardheid 
6 Percentage volledig gecoat 
7 Breukbestendigheid 
8 Oppervlak, "ruwheid" 

(smaak) 
(smaak) 
(smaak) 
(uiterlijk, beethardheid, verpakking) 
(beethardheid) 
(uiterlijk) 
(uiterlijk) 
(uiterlijk) 

De eigenschappen 2 en 3 warden door de oven be'invloed, eigenschap 1 door de 
flavourdoseur. De overige eigenschappen warden door het drageren be'invloed. 

8.5 Meetmethode 

De eigenschappen zullen gemeten moeten word en. Een aantal eigenschappen 
wordt al gemeten zoals het vochtgehalte, het stortgewicht en het percentage 
volledig gecoat. De kleur van de pinda wordt vergeleken met een referentie. 
Voor het stortgewicht is de spreiding van de metingen bepaald (zie bijlage 9). 

Voor de eigenschappen beethardheid en breukbestendigheid is in de literatuur 
[1 O] een oplossing gevonden (bijlage 10). In de praktijk voldoen deze meetmet
hoden niet zo goed. Om de breukbestendigheid te meten is verder geexperi
menteerd met het laten vallen van CN vanaf diverse hoogten, maar hier was de 
spreiding in de meetwaarden te hoog. Voor pinda's blijkt het laten vallen in een 
pijp wel een goede meetmethode te zijn om de splitsgevoeligheid te bepalen. Er 
zijn ook opstellingen geprobeerd waarbij een gewicht op een hoeveelheid borrel
noten wordt geplaatst. Hier zijn ook geen bruikbare resultaten uitgekomen. 
Er is geen goede methode gevonden om de breukbestendigheid te meten. Voor 
de beethardheid is oak geen bruikbare meting vastgesteld. 

Voor de Coated Nuts zijn de meest voorkomende defecten beschreven met de 
eventuele oorzaak. Voor het uiterlijk van de coating kunnen foto's gemaakt 
warden met vormen/uiterlijk wat niet en wel acceptabel is . De flavourhoeveel
heid op de CN is niet of zeer moeilijk te meten. Wei kan men het verbruik goed 
bijhouden, dit geeft enigszins aan wat er aan flavour op de CN zit. 
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8.6 Onderzoek naar de mogelijkheden van het proces 

Nadat bepaald is wat belangrijk en be"invloedbaar is bij het bak en drageerpro
ces, willen we nagaan hoe goed men met het proces aan die aspecten kan 
voldoen. Niet voor alle aspecten zijn al betrouwbare meetmethoden bepaald. 

Voor het breukpercentage warden in dit geval de meetwaarden van verpakken 
gebruikt. Het produkt is dan een aantal keren vervoerd en gestort in silo's of 
containers. Dit geeft wel een beeld van de breukbestendigheid van de CN maar 
deze waarde wordt pas vastgesteld bij het verpakken en is niet bruikbaar voor 
sturing van het bak- en drageerproces door het grate tijdverschil tussen produ
ceren en meten. De volgende andere meetwaarde die bruikbaar is, is de waarde 
voor het stortgewicht. 
Voor een capability berekening moeten de meetwaarden normaal verdeeld zijn. 
De waarden voor breuk warden aangegeven in gewichtsprocenten hele CN. 
Deze zijn niet normaal verdeeld. Voor de meetwaarden van het stortgewicht kan 
alleen bij de chili smaak met een redelijke betrouwbaarheid vastgesteld worden 
dat de waarnemingen normaal verdeeld zijn. Voor de andere produkten is dit 
niet het geval. 

Men kan met behulp van een capabilityberekening aangeven hoe goed een 
proces kan voldoen aan de produkteisen. Deze berekening is gebaseerd op een 
normale verdeling. Niet alle waarden zijn normaal verdeeld zodat de gegevens 
uitgezet zijn in histogrammen. Hieruit kan men ook een beeld krijgen van de 
spreiding van de processen. In de grafieken zijn ook de normen weergegeven 
zeals die bij de receptuur van het produkt worden aangegeven. 

In de histogrammen staan de gemeten waarden van een periode van ongeveer 3 
maanden. 
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Uit de figuren blijkt dat men met het huidige proces en de huidige werkwijze niet 
aan de normen voldoet. Gemiddeld ligt men niet op de doelwaarde en de sprei
ding in de waarnemingen is veel grater dan het tolerantiegebied. 

Deze produkten zijn alle goedgekeurd en probleemloos geaccepteerd door de 
afnemers. Het mag duidelijk zijn dat er geen of weinig belang aan het stortge
wicht wordt gehecht . Over het algemeen kan gesteld warden dat de huidige 
normen niet alle even relevant zijn en er zijn normen die in de praktijk niet haal
baar zijn. 

Voor het percentage breuk in de zak bij verpakken zijn ook histogrammen ge
maakt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de harde mixen en de brosse mixen. Zo 
zijn Brandal en Chili brosse mixen en is het produkt geel wit bruin met behulp 
van een harde mix gemaakt. 
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Dit zijn de percentages volledig gecoate CN direct na verpakken. 
De waarden voor het percentage breuk voldoen wel aan de eis. Toch geven de 
verdelingen geen aanleiding om te kunnen concluderen dat men makkelijk aan 
de breukeis kan voldoen. 
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Uit de discussie naar aanleiding van de gevonden waarden zijn twee vraagstel
lingen naar voren gekomen : 

1 e - Wat zijn de oorzaken van de spreiding en is daar wat aan te doen. 
2e - Wat zijn de juiste normen en doelwaarden voor de halffabrikaten. 

Oorzaken van spreiding 

De grootste oorzaak van de spreiding in stortgewicht is de werkwijze van de 
ploegen . Dit kan duidelijk gemaakt warden door de waarnemingen op te delen 
naar de ploegen die de produkten geproduceerd hebben. Hiervoor kunnen de 
meetwaarden uitgezet warden naar de operator die de lijst ingevuld heeft. 
Er zijn 6 personen die de lijsten ingevuld hebben. De personen A, B en C zijn de 
normale operators van de drie ploegen, de personen D, E en F zijn de vervang
ers van de drie ploegen. 
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De linker figuur geeft box en whisker plots voor het stortgewicht, de rechter 
figuur betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde. Uit deze figuren blijkt 
dat de meetwaarden van de ploegen gemiddeld op een andere target waarde 
liggen. 
Verder blijkt er een afstemmingsverschil te zitten tussen de afdeling ontwikke
ling (KBO) en de produktie. De afdeling KBO geeft in de receptuur de te gebrui
ken ingredienten en hoeveelheden aan. 
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Uit de voorraadmutaties en de geproduceerde hoeveelheden kan de werkelijk 
verbruikte hoeveelheid grondstof berekend worden. Dit kan uitgezet worden ten 
opzichte van de hoeveelheid die volgens de receptuur verbruikt zou moeten 
worden (zie bijlage 11). 
Hierin zitten verschillen, dit zijn verschuivingen t.o.v. het gemiddelde. De sprei
ding in ingredienten verbruik is niet te achterhalen en zeker niet per ploeg. 
Wei is gebleken dat het verschil tussen receptuurhoeveelheden en magazijnuit
giften een handig controlemiddel is voor het opsporen van grondstofverspilling
en of receptuurafwijkingen. Er is daarom in het huidige informatiesysteem een 
procedure gebouwd om deze verschillen weer te kunnen geven. 

Op de vraagstelling wat de juiste normen en target waarden zijn wordt hier 
verder niet ingegaan. Er wordt gewerkt aan het opnieuw bekijken van deze 
waarden en eind 1995 zouden deze alle nader bekeken moeten zijn. 

8. 7 Proces verbeteren. 

Een werkelijke capability is voor verschillende eigenschappen niet te berekenen. 
Uit de in de vorige paragraaf geplaatste histogrammen blijkt dat verschillende 
produkteigenschappen niet aan de normen voldoen. 
De eerste stap die ondernomen wordt is het afstemmen van de werkwijze van 
de operators onderling. 

Als een gevolg van de reorganisatie die in januari 1995 heeft plaatsgevonden 
zijn een aantal arbeidsplaatsen door andere mensen opgevuld. Zo krijgen twee 
mensen die bij het bakken en drageren een andere functie. De twee nieuwe 
personen worden opgeleid door de overgebleven operator. 
Hierdoor wordt de werkwijze onderling afgestemd. Aan de hand van deze werk
wijze kunnen de werkinstructies aangepast warden. Als de werkwijze uniform 
wordt uitgevoerd, kan er minder variatie in de produkteigenschappen verwacht 
worden. De overgebleven variaties kunnen dan wellicht aan de grondstof of 
proces gerelateerd worden. Hiermee zouden dan regelgrenzen voor SPC bepaald 
kunnen worden. 

Door het onderling opleiden van de operators worden de verschillen tussen de 
ploegen verkleind. De volgende stap is het afstemmen van de ploegen met de 
afdeling KBO. De afdeling KBO stelt de normen voor de produkten op, samen 
met de receptuur en de produktgebonden procesinstructies. 
Hiervoor wordt wekelijks een receptuur gecontroleerd door de operators. Het 
werkelijk verbruik wordt genoteerd en de afwijking met de receptuur wordt 
bepaald. In overleg met de afdeling KBO kan dan bepaald worden of de recep
tuur aangepast moet worden of dat men de receptuur aan moet gaan houden. 

Als er onderlinge overeenstemming is over de werkwijze, de normen waaraan 
het produkt moet voldoen en de receptuur, kan men aan technische verbetering 
het proces werken. Deze verbetering heeft dan tot doel grotere ingangsvariaties 
in de grondstoffen op te vangen. 
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Verbeteren moet gericht gebeuren, het is daarom noodzakelijk dat er eerst 
duidelijkheid ontstaat over de eisen waaraan het produkt moet voldoen en dat 
deze waarden bij produktie bekend worden. Als men weet waar men afwijkt van 
de normen, kan men gericht verbeteren. 

Als eerste is de werkwijze tussen de operators gelijkgetrokken. Dit is een 
proces dat nog bezig is, de derde operator moet op dit moment nog opgeleid 
worden. 
De tweede stap is het verbeteren van de relatie tussen KBO en produktie. De 
recepturen worden verbeterd waardoor er een eenduidige uitleg van is. 
Voor de normen moeten twee delen onderscheiden worden. Hoe stellen we 
goede normen op en hoe krijgen we de juiste normen in de fabriek. 
De vraag over de juiste norm ligt buiten het bereik van de opdracht. 
Wei wordt kort ingegaan op de vorm waarin de juiste norm bij de produktie 
terecht kan komen. 

lnformatiestromen: 

De huidige situatie m.b. t. normen heeft bepaalde beperkingen. Dit ligt dan 
voornamelijk aan de koppeling van de verschillende bestanden. 
Voor een order worden met een klant bepaalde afspraken gemaakt. Deze afspra
ken worden vastgelegd in een specificatie. De specificatie wordt opgeslagen in 
een soort tekstverwerkingsprogramma. Er is geen koppeling mogelijk tussen de 
orderaansturing en de specificaties. 

Bij een specificatie hoort een eindprodukt. Dit eindprodukt heeft een gereed 
produkt kode (GPK), deze GPK staat in een Dbase bestand. Dit bestand wordt 
gebruikt voor de produktie-aansturing. 
Bij een GPK hoort een lijst die opgebouwd is uit een aantal artikelen zoals b.v. 
verpakkingsmaterialen, coderingsstickers en een of meerdere halffabrikaten 
(HFK). Voor CN is het HFK het produkt dat bij het bakken en drageren wordt 
geproduceerd. Het is mogelijk dat een bepaald HFK in verschillende GPK's wordt 
toegepast. Bij deze GPK's kunnen verschillende eisen horen. 
Het is dus mogelijk dat voor hetzelfde HFK verschillende eisen gelden, afhank
elijk van het GPK waarin het wordt toegepast. 

De eerste stap die ondernomen wordt is het invoeren van de specificaties in het 
Dbase systeem, gekoppeld aan de GPK's. Als bij deze specificaties wordt aan
gegeven welke items relevant zijn voor de HFK's, dan is het mogelijk de normen 
aan de HFK's te koppelen. 
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Als er dan een order voor een GPK gegeven wordt, genereert het systeem de 
opdrachten voor het HFK met de op dat moment relevante eisen. 

ARTIKEL 

GPK 

HFK 

Naar verwachting kan dit systeem begin 1996 operationeel zijn. 
Voordat dit systeem operationeel is, zal het behelpen zijn om de juiste norm aan 
te geven. 

8.8 Standaard instellingen 

Standaardinstellingen zijn de instellingen die bij het opstarten van een order 
word en ingesteld en waarbij de verwachte procesuitkomst optimaal is. 
De procesuitkomst is optimaal als de CN aan de specificatie voldoet. 

Voor het bak en drageerproces kunnen de standaardinstellingen opgedeeld 
warden naar twee soorten: 

- Soort ingredient en de hoeveelheden. 
- Proces/machine-instellingen 

De ingredienten staan in de receptuur samen met de te gebruiken hoeveelheden. 
Voor het drageerproces zal een watermeter op de toevoer aangebracht warden 
zodat de hoeveelheid toe te voeren water meetbaar is . 

De procesinstellingen kunnen in het memoveld bij de receptuur aangegeven 
warden. Hierbij willen we alle algemene instellingen in de werkinstructie vastleg
gen en alleen de produktspecifieke instellingen bij de receptuur. 
De twee gebruikte stuurparameters zijn bij het bakken de temperatuur van de 
oven en bij het drageren de hoeveelheid toe te voeren water. 
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Voor de temperatuur wordt een richtwaarde gegeven, de exacte instelling is 
afhankelijk van de grate van de noot en het vochtgehalte. De temperatuur wordt 
bijgesteld op basis van de metingen op kleur en uitgaand vochtgehalte van de 
CN. De ideale hoeveelheid water bij 50 kg mix kan door de fabrikant van de mix 
warden aangegeven, eventueel gecorrigeerd met het vochtgehalte van de in
gaande mix en pinda. 

8.9 lnvoeren van meet en regelkaarten 

Als men inderdaad overgaat tot het invoeren van meet en regelkaarten zal 
hiervoor een aanpak geformuleerd moeten warden. Hiervoor is een kart stappen
plan opgesteld. Na het stappenplan warden de eventuele voor en nadelen op 
een rijtje gezet. Aan de hand van het stappenplan, de voor en nadelen wordt 
een advies gegeven voor de toekomst. 

De stappen zijn genummerd maar dit is geen dwingende volgorde. Zo kunnen er 
stappen parallel uitgevoerd warden. 

stap 1 
Er zal duidelijkheid moeten zijn aan welke eisen CN moet voldoen. 
Duidelijkheid over de te meten grootheden en een goede meetmethode vaststel
len. 

stap 2 
lnstelwaarden moeten afleesbaar gemaakt warden. Dit is dan voornamelijk het 
geval voor de toe te voeren hoeveelheid water. 

stap 3 
Het opleiden van de operators. 
Voor het opleiden van de operators zal men een duidelijk beeld moeten hebben 
over de kennis die men over wil dragen. Het tijdstip van opleiden is gekozen 
nadat de medewerkers zijn ingewerkt op hun nieuwe arbeidsplaats. De voorbeel
den kunnen dan ook uitgewerkt worden voor het bak en drageerproces. 
Er is een aparte paragraaf waarin wordt aangegeven wat in de opleiding aan de 
orde moet komen. 

stap4 
Keuze maken m.b.t. het huidige kwaliteitsrapport. Welke gegevens zijn nodig, 
men kan zo een soort dienstrapportage maken en een procescontroleformulier 
(regelkaart). 

Stap 5 
Meetregelkaart invoeren. Het proces bij afwijkingen meet goed ondersteund 
warden. Het kan zijn dat het corrigeren m .b.v. stuurparameters gebeurt. Het kan 
ook zijn dat er andere akties uitgevoerd worden. Deze akties moeten dan vast
gelegd warden zodat hieruit verbeteracties opgestart kunnen warden en dat er 
een eenduidige aanpak ontstaat m.b.t. de te ondernemen acties bij afwijkingen. 
Doordat er veel soorten produkten gemaakt warden in diverse varianten waar 

45 



verschillende eisen aan hangen zullen de regelgrenzen ook goed aan-gestuurd 
moeten warden. Hiervoor kan ook voorlopig het memoveld van de recepturen 
gebruikt warden. 

8.9.1 Het opleidingsplan 

Bij het gebruik van meet en regelkaarten warden op basis van steekproeven uit 
de produktie uitspraken gedaan over het proces aan de hand van begrippen 
zoals gemiddelde en spreiding of mediaan en range. 
Het resultaat van de steekproeven zal niet vergeleken warden met de pro
duktspecificaties, maar met een kansmodel. De begrippen technisch beheerst, 
statistisch beheerst, normale verdeling en variantie spelen hierbij een belangrijke 
rol. De opleiding zal zich in de eerste instantie moeten richten op eenvoudige 
statistische technieken, zoals histogrammen, turfstaten, mediaan en gemiddelde, 
range en variantie. Het invullen van de regelkaarten zal ook behandeld moeten 
warden. De opleiding zal zich dan verder moeten richten op het op de juiste 
wijze bepalen van gemiddelde en spreiding het vastleggen van gegevens en het 
uitzetten van gegevens in meet en regelkaarten. Als voorbeelden kunnen dan 
het best situaties gebruikt warden uit de bak en drageeromgeving. 
Uit de resultaten van de meet en regelkaarten en de genomen acties kunnen 
gerichte verbeteracties volgen. Het is daarom verstandig iedereen die direct 
betrokken is bij de mogelijke verbeteracties ook te betrekken bij de opleiding. 

Dit is de technische kennis die men moet hebben voor het invullen. Daarnaast 
zal duidelijk gemaakt moeten warden wat de te volgen procedure is bij afwij
kingen. Dit is voornamelijk een mentaliteits verandering, men zal bij kwaliteitsaf
wijkingen handelend moeten optreden en pas verder produceren als het pro
bleem opgelost is. 

8.9.2 Voor en nadelen 

Voordat de definitieve beslissing genomen wordt voor het invoeren van regel
kaarten warden de voor en nadelen op papier gezet. Hierbij zal geprobeerd 
warden aan te geven hoe de invloed van eventuele nadelen zo goed mogelijk 
verkleind kan warden. 

Voordelen: 
1 Door het invullen van de regelkaarten en de ingrepen bij afwijkingen krijgt 

men inzicht in de relaties tussen input, meetwaarden en procesinstellingen. 
Eventuele instellingen kunnen geoptimaliseerd warden. 
De gegevens kunnen wellicht ook gebruikt warden om de werking in model
len weer te geven. 

2 Met behulp van de meet en regelkaarten kan vastgesteld warden of het 
proces statistisch beheerst is. Hierdoor ontstaat ook duidelijkheid over de 
grenzen waarbinnen het proces kan produceren. De specificaties die dan met 
de klant warden afgesproken kunnen dan hierop warden afgestemd. 
De huidige specificaties zijn technisch vastgesteld. 
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3 De regelkaarten blijven langer bij het proces, de resultaten zijn oak ploegover
schreidend te zien. Hierdoor ontstaat er oak meer inzicht in het procesver
loop. 

4 Bij een afwijking kan de meest effectieve ingreep bepaald warden en een 
eventuele volgorde van te volgen stappen. Hierdoor kan op de snelste/beste 
manier een afwijking gecorrigeerd warden. 

5 Meet en regelkaarten kunnen een hulpmiddel zijn bij het verbeteren van het 
proces. Met de ingevulde kaarten wordt inzicht verkregen in de statistische 
(on)beheersing van het proces. Er kan dan gericht verbeterd warden. In 
tegenstelling tot de huidige situatie waarbij het proces in dezelfde staat van 
beheersing zal blijven of wellicht zal verslechteren. 

nadelen 

1 Als men alle relevante eigenschappen wil meten verkrijgt men veel metingen 
en regelkaarten. Er zal dus een keuze gemaakt moeten warden voor de meest 
relevante meting(en). 
Men kan deze keuze maken op basis van de te verwachten resultaten. 

2 Met het invoeren van meet en regelkaarten kan het huidige kwaliteitsrapport 
nag niet vervallen. De huidige kwaliteitsrapporten wordt oak gebruikt voor 
het afhandelen van klantenklachten en de traceerbaarheid van grondstoffen. 
Hierdoor vergroot men het aantal administratieve handelingen. 

3 Er is veel tijd nodig om alle betrokkenen voldoende op te leiden om tot vol
doende begripsvorming te komen. Men loopt het risico dat men niet achter de 
invoering staat als men niet vertrouwd is met de achtergronden. 

4 Met het invoeren van meet en regelkaarten zal op den duur de functie van het 
kwaliteitsrapport vervallen. De functie die het rapport heeft voor de afhande
ling van klachten zal echter ondervangen moeten word en. 

5 Het grootste probleem is echter dat er nag steeds een grate nadruk ligt op de 
kwantiteit, waardoor bij kwalitatieve afwijkingen toch doorgeproduceerd 
wordt. Dit werkt uitermate frustrerend als men als produktiemedewerker 
kwaliteitgericht werkt. Dit is niet zo zeer een nadeel maar een probleem bij 
invoering. 

Op basis van de voor en nadelen zal men een keuze moeten maken voor het wel 
of niet invoeren van meet en regelkaarten. 
Het is echter de vraag of CN het ideale proces is om met meet en regelkaarten 
te beginnen. Er zijn relatief veel variabelen die moeilijk meetbaar zijn of alleen in 
een grove waardering zoals goed, matig slecht. 
Verder kent het proces een batchgewijze invoer door vier verschillende drageer
trommels die ieder hun eigen kleine afwijkingen hebben. 
Van de gemeten CN aan het eind van het proces is het moeilijk te bepalen uit 
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welke drageertommel ze gekomen zijn. 
Het zal waarschijnlijk verstandiger zijn SPC in te voeren bij processen waar dit 
oak door de afnemer gewenst wordt, en waar men minder te maken heeft met 
batch verschijnselen. Hierdoor doet men ervaring op met deze methode van 
procesbeheersing zodat invoering bij Coated Nuts makkelijker wordt. 

Voor het bak en drageerproces kan men eerst uitgegaan van haalbare techni
sche eisen. Er zullen bronnen van variatie opgespoord moeten warden en 
geprobeerd deze te elimineren. Met behulp van een proces aktieteam kunnen de 
belangrijkste problemen aangepakt warden, waarbij als informatie bijvoorbeeld 
de afkeur/blokkeringen gebruikt kunnen warden. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Voordat de conclusies en aanbevelingen aangegeven warden zou ik de opdracht 
waarmee ik begonnen ben nag een keer naar voren willen halen: 

Vanuit het kostenbeheersingsaspect een optimale benutting van het proces en 
de grondstof t.b. v. Coated Nuts aangeven, waarbij de kwaliteit gewaarborgd 
blijft. 

Het zou dus in de verwachte lijn liggen dat hier de conclusies en aanbevelingen 
voor het produktietraject van Coated Nuts behandeld warden. 
Eerst wil ik echter een aantal conclusies en aanbevelingen bespreken die voor 
het hele bedrijf gelden, daarna een aantal die specifiek voor het Coated Nuts 
traject van toepassing zijn. 

9.1 Conclusies en aanbevelingen m.b.t. het gehele produktieproces 

lmko Gelria is een bedrijf dat veel soorten produkten in veel verschillende varian
ten aan kan bieden. Het is dan ook een van de sterke kanten van lmko Gelria 
dat zij een compleet en uitgebreid assortiment aanbiedt. Om dit tegen een 
gemiddelde tot lage kostprijs te kunnen doen, dient zij de produktiviteit van de 
voortbrengingsprocessen te beheersen en eventueel te verbeteren. 

Voor de produktieprocessen geldt dat de produktiviteit sterk gekoppeld is aan de 
orderaansturing naar de operators en het snel en flexibel omgaan met verande
ringen in vraag naar diverse produkten. Door middel van de reorganisatie zijn de 
communicatielijnen binnen het bedrijf verkort, echter de manier van communice
ren en wat er besproken wordt kan nog sterk verbeterd warden. Vooral in de 
laatste schakel naar de operators toe, zijn er nog mogelijkheden voor verbete
ring. 

Punten van verbetering zijn: 

1 Het duidelijk stellen aan welke eisen het produkt moet voldoen. Dit kan in de 
toekomst opgelost warden door een systeem zoals beschreven is in paragraaf 
8. 7 onder informatiestromen. Hierbij warden eenduidige kwaliteitseisen bij 
een produkt/order gegeven. 

2 Het eenduidig aangeven wat de geplande start en eindtijd van een order is, 
waardoor afstemverliezen vermeden warden. 

3 Het eenduidig aangeven wat beschikbare produktietijd is en welke tijd gere
serveerd is voor schoonmaak e.d. 

Met de punten 1 t/m 3 wordt een duidelijke structuur aangegeven waarbinnen 
geproduceerd moet warden. Deze structuur is nodig om goed en eenduidig aan 
te geven wat en wanneer er geproduceerd moet warden. Als er duidelijkheid 
bestaat over wat men moet doen kan men er ook verantwoording voor dragen. 
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Binnen de gegeven structuur moet men flexibel om kunnen gaan met wisselende 
grondstof kwaliteiten en de wisselende kwaliteitseisen aan een produkt. 
Hiervoor dient zoveel mogelijk de capaciteit die de operators hebben om te 
kunnen reageren op veranderingen te warden benut. Om deze capaciteiten 
volledig te kunnen benutten zijn een aantal punten van verbetering opgesteld: 

1 Het zoveel mogelijk vaststellen van meetmethoden die de status van een 
produkt of grondstof aangeven. Dit kan zijn door geavanceerde meetappara
tuur, maar oak door simpele vergelijkingswaarden zoals foto's of in hars 
gegoten produkten. 

2 Het vergroten van de kennis van het eigen produktieproces en de voorgaande 
en opvolgende processen, waarbij vooral de gevolgen van ingrepen in het 
eigen proces op de opvolgende processen benadrukt dient te warden. 

3 Het eenduidig vaststellen welke ingrepen in het proces bij geconstateerde 
afwijkingen het meest doelmatig zijn. Deze kennis moet dan bewaard en 
overdraagbaar warden gemaakt. Dit kan met behulp van werkinstructies. 

SPC kan een hulpmiddel zijn om deze punten te realiseren. Belangrijk is echter 
een opleidingsplan waarbij operators hun kennis verhogen van de produktiepro
cessen bij lmko Gelria. Hierbij kunnen meer ervaren operators een grate rol 
spelen. 

De hierboven besproken punten hebben vooral betrekking op het flexibel kunnen 
werken binnen een gegeven structuur van wat er geproduceerd moet warden en 
wanneer dit gebeurt. Om flexibel en snel veranderingen in die structuur aan te 
kunnen brengen zijn een tweetal verbeterpunten opgesteld. 

1 Het flexibel inzetbaar maken van personeel, dit geldt dan niet voor de werktij
den, maar voor het aantal processen die een operator kan besturen. Hierdoor 
kan men beter schuiven met personele capaciteit. 

2 Het verkorten van omstel en schoonmaaktijden. Hierdoor kan men beter 
verstoringen en veranderingen in de planning opvangen. Tevens heeft men 
een hogere bijdrage bij kleine series en kan het lonend warden om in nag 
kleinere series (speciaal) produkten te produceren. 

Al deze punten van verbetering kunnen ge'integreerd warden in een drietal 
speerpuntprojecten. Hiermee kunnen alle verbeter punten in meer of mindere 
mate gerealiseerd warden. 

1 Het verbeteren van de huidige planningmethodiek waardoor er meer duidelijk
heid ontstaat over Wat er geproduceerd moet warden, Waaraan dit moet 
voldoen en Wanneer er geproduceerd moet warden. Uitwerking hiervan valt 
voornamelijk onder de afdeling operations. 
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2 Een opleidingsplan voor alle medewerkers van de produktie waarin de kennis 
van de voortbrengingsprocessen wordt verhoogd en waardoor de medewer
kers multi-inzetbaar warden. Dit kan eventueel gekoppeld word en aan een 
systeem van loopbaanplanning en begeleiding. Uitwerking hiervan valt voor
namelijk onder de afdeling personeelszaken in samenwerking met de opera
tors. 

3 Het continueren van de ProcesAktieTeams die inmiddels zijn opgericht. Hierin 
kan verbetering van de processen besproken warden, het instellen van machi
nes, het verkorten van insteltijden en beheersing van kwaliteit. 

Deze projecten kunnen bijdragen aan een verbeterde communicatie tussen de 
operators onderling en de ondersteunende afdelingen. 
Door duidelijkheid te scheppen waaraan de prestatie moet voldoen kan men 
meer verantwoordelijkheden bij de operators neerleggen. Door de mogelijkheden 
die een ProcesActieTeam geeft kunnen de prestaties op diverse gebieden zelfs 
verbeterd warden. 

Dit geheel van activiteiten kan bewerkstelligen dat de cultuur binnen de produk
tie veranderd van een passieve instelling naar een actieve instelling waarin 
verantwoordelijkheid genomen wordt voor de geleverde prestaties. 
Hierdoor kan lmko Gelria als bedrijf meer toegroeien naar een systeem geori
enteerde organisatie. Deze veranderingen zullen meer kunnen bijdragen aan de 
handhaving en verbetering van de kwaliteit, de optimale benutting van proces
sen en grondstof dan een perfect automatiseringssysteem met de meest fantas
tische voorspellingsmogelijkheden ooit kan doen. 

9.2 Conclusies en aanbevelingen m.b.t. traject Coated nuts 

De conclusies en aanbevelingen die voor de gehele produktie gelden zijn afgeleid 
van de ervaringen die zijn opgedaan bij het produktietraject van Coated Nuts . 
De aanbevelingen die voor Coated Nuts gedaan warden zijn daarom voor een 
deel een invulling van de aanbevelingen die voor de gehele produktie gelden. 

De schoningsinstallatie 

De opzet van de huidige schoning wordt binnenkort vervangen. Er zal daarbij 
ge'i'nvesteerd warden in nieuwe technologieen. Dit is een goede gelegenheid om 
met een opleidingsprogramma te beginnen. Er is namelijk een noodzaak om 
nieuwe kennis te vergaren om de machines te kunnen bedienen. Bij het vormge
ven van deze opleiding moet niet alleen het bedienen van de machines ter 
sprake komen maar ook de werking daarvan en de juiste manier van een diag
nose stellen bij afwijkingen. Tevens kan het principe van een afgewogen keus 
voor de meest doelmatige ingreep en vormen van voorwaardskoppeling sterker 
in de organisatie verankerd warden. 
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Voor de toekomst moet men ervoor waken dat de werkwijze van de diverse 
ploegen niet weer uitelkaar gaat groeien. Afspraken hierover en verbeteringen 
en overleg vanuit ProcesActieTeams kan hieraan bijdragen. 

Bakken en drageren 

Bij het bakken en drageren is gestart met de doelstelling om SPC in te voeren. 
Dit proces wordt gedeeltelijk batchgewijs uitgevoerd en de resultaten van een 
batch zijn pas te meten als er alweer een volgende batch is opgestart. De eigen
schappen van het produkt die men wil beheersen, zijn voor een groat gedeelte 
nog niet meetbaar en het proces staat erom bekend dat het een van de moei
lijkst te beheersen processen is. Verder is er nog onduidelijkheid aan welke eisen 
het produkt moet voldoen. Deze punten bij elkaar geven aan dat het zeer moei
lijk zal warden om bij dit proces op dit moment SPC in te voeren. 

Een verstandiger alternatief is om SPC bij de produktie voor Mars in te voeren. 
Dit proces is goed beheersbaar, de metingen zijn eenduidig en de eisen aan het 
produkt zijn zeer duidelijk gedefinieerd. Mars dringt er zelf sterk op aan dat er 
vormen van SPC wordt toegepast op de voor haar bestemde produkten. 
De kans van slagen is voor de Mars produktie daarom grater dan voor de Coa
ted Nuts produktie. 
Eenmaal ingevoerd bij de produkten voor Mars, kan dit als demonstratieproject 
dienen voor de rest van de fabriek. Het is waarschijnlijk beter om makkelijk te 
beginnen met een grate kans van slagen en dan met de opgedane kennis SPC 
bij de moeilijkere processen invoeren dan andersom. Als de invoering eenmaal 
mislukt is, zal het zeer moeilijk zijn om dit opnieuw op te starten bij een ander 
proces. 

Natuurlijk blijft gelden dat er bij het bakken en drageren gezocht moet warden 
naar objectieve meetmethoden waarmee de status van een produkt aangegeven 
kan worden. 

De beste voorwaardskoppeling bij de produktie van Coated Nuts blijft het aang
even van een correcte receptuur in de juiste vorm, met de juiste normen. Dit 
blijft een aandachtspunt voor de toekomst. 

Als eindconclusie voor mijzelf wil ik nog een keer het citaat aanhalen van Peters 
en Waterman (11] waarmee hoofdstuk 6 is afgesloten. 

De s/eutel tot over/even en succes ligt niet in de rationele en kwantitatieve 
aanpak, maar in een commitment voor irrationele, moeilijk te meten factoren als 
mensen, kwaliteit, klantenservice en als meest belangrijke het ontwikkelen van 
het vermogen om flexibel om te gaan met veranderende condities. 
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Abstract 

This report describes the results of an analysis at a processor of nuts and semi
tropical fruit. The main objective was to improve the utilization of the processes 
and raw materials used fore the production of coated nuts. 
To realise this goal it is essential to create an environment in which operators 
can solve problems and improve the quality of the processes. 
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Tabel 8.1. Typologie van industriele bedrijven 

Omzet gerela-
Kle:-1 teerd aan pro- Groot 

duktiesnelheid 

·························································································································· 
Sam ens telling 
van het assom- Standaard Specifiek 
ment 

Samenge- Grootte 
steldheid van de Langlo-
van het abricage- Massa- pende Middelgro- Kleine se-
produkt sen es stroompro- fabricage- te seriefa- nes en 

Plaats duktie series bricage stuksfabri-
in de cage 
bedrijfskolom 

··················· 
Gering I. 11. 12. 13. 14. 

Materialen Chemica- Dranken, Integrated Proefpro-
lien, Meta- Vleessoor- c1rcu1ts dukten 
!en, Bier, ten Speciale vi -
Papier, tammen 
Glas I 

2. 21. 22. 23 . 2-1. 
! 

Enkelvoudigc Dikke dra- Metalen Kleine om- Speciale 
produkcen den onderdelen ze t ult as- orders 

Wais- Kunststof- son1mcnt Prototypes 
produkten perspro-

I dukten 

3. 31. 32 . 33 . 34. 
Samengesceldc Person en - Motoren Meubels Speciale 
produkten wagens als TV-appa- Kabels gereed-

lijnproduk- raten schappen 
ue 

-1. 41. 42 . 43. 44. 
Groot 'lnstallaties' - Vliegcuigen Office Telecom-

(grote, computer- mumcaue-
standaard) systemen systemen 
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1 Rapport schoning 

Voor het project normen en specificaties is schoning 2 bekeken. 
lk heb daarbij voor een relatief fundamentele aanpak gekozen. 
Soms heeft dat als gevolg dat er informatie verzameld is die al bij iedereen 
bekend is, soms komt er ook iets vernieuwends. 

Verder heb ik geprobeerd vanuit algemeenheden te redeneren. De uitzondering
en zijn dan variaties op een algemeenheid. Het rapport behandelt dan oak pin
da's in zijn algemeen en niet specifieke variaties. 

De aanpak is als volgt geweest: 

- Omschrijven machines, produktstroom relaties en mogelijke instelparameters. 
- Doel van de machine beschrijven. 
- Het principe waarmee de machines werken omschrijven. 
- Van de mogelijke instelparameters de relevante parameters bepalen. 
- Het vergelijken van het doel van de machine met het principe en de instelmo-

gelijkheden. 
- Uit de vergelijkingen volgen de beperkingen van het systeem. 

Als men de beperkingen kent kan men proberen te gaan rekenen aan de moge
lijkheden. Het rekenen is dan een verhaal over hoe doelmatig de mogelijkheden 
warden benut. 
Wat men nu wil is een combinatie van een pinda soort met een instelling die het 
doelmatigst is. Hiervoor is het noodzakelijk om de relevante parameters vast te 
leggen in combinatie met de verwerkte pinda soort en de doelmatigheid van de 
instellingen. 

Als men deze gegevens over een wat langere tijd verzameld heeft kan men 
steeds beter gaan voorspellen wat er aan verontreinigingen is achtergebleven. 
Hier zijn twee soorten voorspellingen mogelijk. 
Een vooraf, dus afhankelijk van de keuringsgegevens. Deze voorspelling is 
minder betrouwbaar, maar geeft een indicatie. 
Een achteraf, op basis van een analyse van het verwijderde materiaal. Deze 
voorspelling is nauwkeuriger, de partij is echter dan al gekocht en geschoond. 

Het zwakke punt in deze aanpak is dat men voor ongewenste elementen die 
moeilijk of niet te verwijderen zijn uit moet gaan van de keuringsgegevens. De 
voorspelling die daar uitkomt is echter meer een indicatie dan een voorspelling. 
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2 Omschrijving deel-processen schoning 2 

Voor schoning twee zijn acht deel-processen aangegeven, met voor ieder proces 
de mogelijke parameters. 
Dit zijn: 

a Storten 
b Voorzeef 
C G ravitatietafel 
d Ontstenen 
e Gravitatietafel klein 
f Kleursorteren 

9 Zeven 
h wegen 

D 
Deelprocessen schoning 2 

A B C F G H 

E 

Het produkt volgt de richting van de pijlen. Afval stromen zijn niet getekend. Er 
zijn geen vaste terugvoer relaties om het uitgaande produkt opnieuw het proces 
te laten doorlopen. Dit is in de praktijk wel mogelijk door na het wegen het 
produkt in zakken te doen, die in A weer warden gestort. 
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De primaire functie van deze processen is: 

a Het invoeren van grondstof in het proces 
b Het afvoeren van kleine (van vorm) verontreinigingen om vervuiling van de 

deelprocessen c, d en e te voorkomen. 
c Het verdelen van de grondstof in drie stromen; een stroom zonder verontreini

gingen die afwijken van het soortelijk gewicht (s.g.) van een gezonde pinda. 
Een stroom met alle zware verontreinigingen ( op basis van s.g.) en een 
stroom met alle lichte verontreinigingen. 

d Het verwijderen van alle verontreinigingen met een hoger s.g. dan een gezon
de pinda. 

e Het verwijderen van alle verontreinigingen met een lager s.g. dan een gezon
de pinda. 

f Het verwijderen van alle verontreinigingen met een afwijkende kleur van een 
goed produkt. 

g Het verdelen van het produkt in verschillende gradaties op basis van vormei-
genschappen. 

h Het kwantificeren van de hoeveelheid geschoond produkt. 

Naast de primaire functie hebben de processen oak andere invloeden op de 
grondstof. Dit is aangegeven in bijlage 2. 
Verontreinigingen zijn verder uitgewerkt, dit zijn echter ervaringsgegevens en is 
niet nagemeten. 

Tevens is het principe waarop de processen gebaseerd zijn omschreven. Voor 
een gravitatietafel is een analyse gemaakt. De ontstener en de andere gravitatie
tafel hebben dusdanig grate overeenkomsten dat de resultaten te generaliseren 
zijn. 

voor een volledige uitwerking van de gravitatietafel zie bijlage 3 en 4. 
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3 Principe deelprocessen 

a Storten 
n.v.t. 

b De voorzeef 
De voorzeef heeft een vast zeefblad met gaten van rand 5mm. 
Hierdoor kunnen objecten op twee dimensies verwijderd warden nl. breedte en 
dikte. Dit is uit te zetten in een grafiek. Het oppervlak, de frequentie en de 
hoeveelheid produkt zijn bepalend voor de efficientie. 
In de grafiek zijn de dikte en breedte van een mogelijke verontreiniging uit te 
zetten. Valt dit in het gebied niet te verwijderen dan krijgt men het er zeker niet 
uit. Valt het in het gebied goed te verwijderen dan bestaat er een grate kans dat 
het wel wordt verwijderd. Het oppervlak van het gebied "goed te verwijderen" 
is sterk afhankelijk van de hoeveelheid produkt die over de zeef loopt. Het 
oppervlak en de frequentie zijn namelijk niet te regelen . 

E 
E .., 

w 
~ 
15 

moeilijk te verwijderen 
~-------

'\ 
I 
I 
I 
I 

goed te verwijderen \ 

I 
I 
I 

VOORZEEF 

Niet te verwijderen 

5 mm BREEDTE 

Het oppervlak goed te verwijderen is voor de voorzeef hier erg optimistisch 
getekend. In de praktijk is het gebied kleiner. 
Het object moet wel gemeten warden op de diagonalen. 
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c,d,e Gravitatietafels en ontstener. 

De machines hebben een oppervlak waarop produkt ligt. Onder dit oppervlak 
wordt lucht geblazen zodat het bed produkt boven het oppervlak gaat zweven. 
In dit bed komt een scheiding tot stand. Voor deze scheiding zijn twee eigen
schappen interessant. Het gewicht van het object en het oppervlak van het 
object. 
Het oppervlak wordt aangestraald door de lucht vanonder het bed en zorgt zo 
voor een opgaande kracht. Het gewicht zorgt voor een neergaande kracht. 

l Gewicht 

Kracht omlaag 

I I I oppervlak / lucht 
oppervlak 

iiiiii 
Kracht omhoog 

lucht 

Omdat de lucht ijler wordt naarmate men hoger in het bed komt, neemt oak de 
opwaartse kracht af naarmate men hoger in het bed komt. 
Daar in het bed waar de neerwaartse kracht gelijk is aan de opwaartse kracht 
blijft het object zweven. 

I 
K.j~j~j f- 1 

"' i 1' j rs; i 7'j 7'j 

iiiiiiiiii 
lucht onder het bed 

t 

opwaardse kracht per crnA2 

6 



De verhouding gewicht/oppervlak is dus bepalend voor de positie in het bed. 
De verontreinigingen onder en boven in het bed kunnen verwijderd warden. 

Verontreinigingen met bepaalde vormeigenschappen, bij een bepaald s.g. zullen 
zich gedragen als een goed produkt en dus niet verwijderd warden. Zo hebben 
ovale verontreinigingen een kleine inhoud, dus een relatief laag gewicht en een 
groat oppervlak, dus ondervinden ze een relatief grate opdrijvende kracht. 
Bepaalde vormen zullen dus het gedrag van een normale pinda vertonen en dus 
niet of moeilijk te verwijderen zijn. Dit kan men in een grafiek uitzetten . 

" u 

i 

BREEDTE 

NIET/MOEIUJK TE VERWIJDEREN. 

BREEDTE = > 
Grafiek voor verontreinlgingen met s.g. hoger dan 1. 

De ligging van de norm is afhankelijk van de countspreiding. Zie voor een verd
ere uitwerking daarvan bijlage 4. 

Voor verontreinigingen met een s.g. lager dan 1 maken vormafwijkingen het 
juist makkelijker om ze te verwijderen. Ze komen dan namelijk nag beter naar 
boven drijven. 
Het s.g. van pinda's ligt ongeveer tussen de 0,95 en 1, 15. Dit geldt voor het 
hele object, dus pinda met de lucht ertussenin. 
Verontreinigingen met een s.g. tussen 0,95 en 1, 15 zijn dus met gravitatietafels 
nauwelijks of niet te verwijderen zonder veel goed produkt naar de afvalstroom 
te leiden . 

De efficientie van de scheiding wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid 
lucht en de hoeveelheid produkt, veel produkt met veel lucht geeft een beter 
resultaat dan weinig produkt met weinig lucht. 
Voor een verdere uitwerking zie bijlage 5 . 
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f kleursorteren 

Bij de kleursortering wordt de reflectie-kleur binnen een bepaald spectrum verge
leken met een ingestelde referentie, wijkt deze af dan wordt het object verwij
derd. De apparatuur werkt eenzijdig d.w.z . alles donkerder dan de referentie
kleur wordt verwijderd, alles lichter dan de referentie gaat door. 
De snelheid waarmee het object langs de sensor gaat is niet te sturen. Wei de 
ruimte tussen de objecten. De efficientie van de apparatuur verandert niet 
zolang de tussenruimte niet negatief is ( de pinda's overlappen elkaar). 

De selectiviteit is afhankelijk van de ingestelde referentie. 
Bepaalde objecten hebben echter nagenoeg dezelfde kleureigenschappen als 
pinda's of zijn lichter. Deze zijn dan ook niet of nauwelijks te verwijderen. 
Er is wel een instelling mogelijk die selecteert op een gele kleur, echter omdat 
daarmee ook veel pinda's zonder vlies mee warden verwijderd , wordt deze 
mogelijkheid alleen benut als men veel licht gekleurde verontreinigingen ver
wacht zoals mais. 

De ingestelde referentie is afhankelijk van de kleur van de produkten zodat de 
niet verwijderbare verontreinigingen afhankelijk zijn van het ingaande produkt. 

Globaal kunnen echter wel kleurgroepen aangegeven warden die moeilijk te 
verwijderen zijn . 

zoals: 
Rood/Rose 
Wit/beige 
Kleurloos 

Globaal kan warden gesteld dat alles dat lichter van kleur is dan een pinda niet 
verwijderd wordt . 
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g zeven 
Voor de verschillende zeefbladen kunnen in grafieken de afmetingen warden 
uitgezet van het produkt dat er doorheen gaat. 
Echter bij ovale zeefgaten (sleuven) is de efficientie niet voor iedere formaat 
produkt gelijk. Deze efficientie kan oak in de grafiek uitgezet warden. Als nu de 
lijn waarbij de efficientie van 95% wordt uitgezet in de grafiek heeft men het 
gebied waarbinnen de zeef goed werkzaam is. 

MODEL ZEEFGAT 

Nlet te verwijderen 

\ 
I \ \ 
I \ \ 
I \ \ 
I \ \ \ 
I \ \ \. 

/ I \ '-, 
I \ \ ' ._.. 

I ' 
+--\._ ____ -::::. __ _ 

I \ 
I I I \ , 

I I I \ '-
/ I I \ '-._ 

1/ I 
I/ I 

// I 

Breedte • > 

De efficientie bij b. v. 95 % staat in de onderstaande grafiek . De efficientie 
echter afhankelijk van de hoeveelheid produkt/uur per zeefblad.Dit is weer 
afhankelijk van de countspreiding. 

' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
I 
I 
I 
I 

1/, 

~ 

erwijderd >95% 

AFMETINGEN OBJECT 

niet te verwijderen 

Breedte 
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4 Relevante parameters 

Bij ieder deelproces horen parameters die eigenschappen van het produkt be
invloeden. De meest relevante warden hieronder weergegeven. 

a storten 
geen 

b voorzeef 
lndien er zeefplaten gewisseld warden het model en de grote van het zeefgat, 
echter nu niet of nauwelijks van toepassing. 

c Gravitatietafel GA-81 
Stand van de luchttoevoer onder het bed (vijf keer) 
Toevoer produkt, af te lezen aan afstelling trilgoot 

d Ontstener 
Stand van de luchttoevoer. 
Hoek van het bed. 

e Gravitatietafel GA-21 
Stand van de luchttoevoer. 
Toevoer produkt, af te lezen aan afstelling trilgoot. 
Eventueel tril-frequentie bed en stand van de afvoerklep. 

f Kleursorteren 
Triplevels , stand en welke zijn gebruikt . 
Doorstroom hoeveelheid, af te lezen met feed-control. 

g Zeven 
Gebruikte zeefbladen met de daarbijbehorende zeefgat afmetingen . 

h Wegen 
geen 

Bij de gravitatietafels zijn geen schalen aangebracht voor de hoeveelheid lucht. 
Verder is er ook geen goede mogelijkheid om de trilfrequentie af te lezen. 
De hoek van de ontstener is ook niet of nauwelijks af te lezen. 
De rest is direct af te lezen, eventueel met afgeleide grootheden. 

Als men een voorspelling wil gaan geven van de werking van de schoning dan 
zal men minimaal deze gegevens vast moeten leggen. 
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5 Beperkingen van het systeem 

Bij de omschrijving van de primaire functie van de deelprocessen wordt ervanuit
gegaan dat alle ongewenste elementen met een afwijkend s.g. en een afwijken
de kleur verwijderd warden. 
Als de werking van de machines bestudeerd wordt kunnen echter groepen 
verontreinigingen aangegeven warden die niet of zeer moeilijk verwijderd kun
nen warden. 
De mogelijkheden die men heeft om verontreinigingen te verwijderen zijn echter 
ook afhankelijk van de eigenschappen van het produkt waar het uitgehaald moet 
warden. 

De exacte waarden van de beslissingscriteria zullen dus per partij verschillen. 
Wei kan er een beslisstructuur opgezet warden, maar (nogmaals) de besliscrite
ria zijn per partij anders. 

Het is niet de bedoeling om met een dergelijke beslisstructuur een enkele veront
reiniging te classificeren. Men moet proberen groepen aan te geven die niet of 
zeer moeilijk te verwijderen zijn, bijvoorbeeld dun glas of mais (als de gele kleur 
selectie van de elexo's uit staat). 
Als men met een lijst van mogelijke impurities het schema doorloopt, kunnen 
risico groepen ge'identificeerd warden. Deze groepen mogen dan niet of nauwe
lijks in de ingaande partij voorkomen. 
Komt men iets nieuws tegen, dan kan men met het schema beoordelen of het 
een risico groep is. 

Voor de kleurmeting is door mij nog geen praktische oplossing gevonden. 

1 1 



6 Beslisboom 

Het schema behandelt het zeven, gravitatie en de elexo's. Voor de elexo's moet 
men de kleurintensiteit van een verontreiniging meten. Dit heb ik zelf niet ge
daan zodat ik daar geen waarde als besliscriterium kan geven. 

IMPURITIE 

Meet 

lengte en braedte 

Niet met zeef 
te verwi· deren 

Meet gewlcht 

Bereken verhoudlng 
Gewlcht/oppervlak 

Nlet met gravltatie 
te verwijderen 

Meet 

Kle!Sintensiteit 

Bereken verhouding 

Nlet met eiexo • a 

ta verwijderan 

EINOE 

JA 

Wei met zeef 

te verwr deren 

(grammen/cmA2) • 100 

NEE 

JA 

Wei met gravitatie 
te verwijderen 

Wal met elexo's 

to varwijderen 

Een impuritie heeft maximaal 3 mogelijkheden om verwijderd te warden. Scoort 
een impuritie in geen van de drie gevallen dan is ze niet te verwijderen. 
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De mogelijkheden zijn in een tabel aan te geven. 

Deeloroces 

Zeven * * * * 

Gravitatie * * * * 

Kleu rsorteren * * * * 

Bij een markering kan een impuritie door het desbetreffende deelproces verwij
derd warden. Een impuritie kan op basis van het aantal sterren ingedeeld war
den . 

Bij 3 sterren : 
Bij 2 sterren : 
Bij 1 ster: 
Bij O sterren : 

Goed te verwijderen 
Redelijk te verwijderen 
Te verwijderen 
Niet te verwijderen 

Eventueel kan aan bepaalde processen een zwaarder gewicht gehangen warden, 
dan komt een impuritie bij een bepaalde combinatie in een andere klasse. 

Als hulpmiddel kan men bij de beslisboom grafieken maken zodat er minder 
gerekend hoeft te warden. Voor de berekening van de verhouding gewicht 
oppervlak heb ik er zelf een gemaakt. 

N 
< 
E 
u 

..><: 
<1J 
> 
cii 
a. 
C. 
0 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

goad te verwijderen 

gewicht gr. * 100 
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7 Voorspellen 

De beslisboom geeft een globale indeling van impurities. Verder komen er stelli
ge uitspraken uit van wel of niet te verwijderen met een bepaald deelproces. 
Dit zal echter genuanceerd moeten warden. 

Bij verschillende soorten impurities zal de efficientie waarmee ze verwijderd 
warden verschillen. Zo is het moeilijker om kleiklonten te verwijderen met gravi
tatie, maar is de kleur zo danker dat de elexo's ze wel verwijderen . Bij quarts is 
het net andersom. Quarts heeft een relatief hoog soortelijk gewicht en is dus 
makkelijk door gravitatie te verwijderen. De kleur is echter vaak lichter dan die 
van een pinda, daardoor zal het moeilijk zijn dit bij de elexo's nog te verwijde
ren. 

De efficientie van de afzonderlijke deelprocessen kan gemeten word en. Dit kan 
door er testmateriaal overheen te leiden en te kijken wat er verwijderd wordt. 
Als het testmateriaal uit een bepaalde groep bestaat kan de efficientie voor die 
groep gemeten warden. 

Deze efficientie is afhankelijk van de instellingen. Echter als bij hetzelfde testma
teriaal en dezelfde pindasoort de efficientie verandert, kan men zien wat een 
betere instelling is. Voorwaarde is dan wel dat de instellingen bewaard warden 
in combinatie met de produkteigenschappen en de daarbij behaalde efficienties. 

Het aantal groepen kan in principe oneindig uitgebreid warden. Maar praktisch 
lijkt mij 5 a 6 groepen wel het maximum. Zo kan men drie groepen maken met 
s.g. bv. hoger dan 2 kg/dmA3 tussen 1, 15 en 2 en kleiner dan 0,95. ledere 
groep ieder weer met een lichte en donkere kleur. 
In de praktijk kan men dan een gecombineerde testkit maken waarbij de ver
schillende groepen anders gekleurd zijn. De elexo's moeten dan wel met een 
andere testkit getest warden. 

Als de testkit bestaat uit materialen die door hun vorm moeilijk zijn om eruit te 
halen dan is het effect van een verandering van instellingen veel beter meetbaar. 
Nadeel hiervan is dat de efficientie niet meer representatief is voor de desbetref
fende groepen. 

Als men een betrouwbaar beeld van de efficienties van de deelprocessen heeft, 
dan kan de efficientie van het gehele systeem berekend warden voor een be
paalde groep. Op basis van de ingangskeuring kan dan een resultaat berekend 
warden. Voorwaarde is dan wel dat de instellingen bij een bepaald soort produkt 
gelijk zijn. 
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De voorspelling die uit deze berekening komt is even of minder betrouwbaar 
dan de keuringsgegevens. Echter als de efficienties betrouwbaar zijn dan kan 
men met behulp van de verwijderde materialen terugrekenen wat erin gezeten 
heeft. Als men dat weet kan men dus ook een voorspelling geven van wat er 
nog in zit. Deze voorspelling is veel betrouwbaarder. Deze redenatie gaat echter 
mank voor verontreinigingen die niet of zeer moeilijk te verwijderen zijn. Als men 
namelijk niets van die materialen terugvindt, wil dat nog niet zeggen dat ze er 
niet ingezeten hebben. 

De berekeningen kunnen m.b.v. een keten uitgevoerd worden . 

8 Voorspel-keten voor schoning 2 

In deze keten stellen de rondjes de deelprocessen voor. De blokken de afvalzak
ken. De pijlen stellen de kans voor dat een verontreiniging van het ene deelpro
ces naar het andere overgaat. 

b Voorzeef 
c Gravitatietafel GA-81 
d Gravitatietafel GA-21 
e Ontstener 
f Elexo's 
g Ondergradering gradeerzeef 

B 

0.01 

AFVAL 

0.99 

AFVAL 

~ 9 

~ 

0.20 

0.80 0.05 

AFVAL AFVAL 
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De kansen die in de keten zijn vermeld, zijn geschat. Het is een reele schatting 
voor quarts-stenen. Dat is echter een materiaal dat zeer goed te verwijderen is. 

Als men bij het begin 1000 stuks quarts in het proces stopt dan komen er bij 
deze kansen (efficienties) 11, 1 7 stukken bij het eind uit. 
D.w.z. de efficientie voor het totale proces is voor quarts 98,88 %. 

Met dit model kan oak een uitspraak gedaan warden aan de hand van de afval
stromen. Bij dit model komt naar verwachting 93.11 % van het quarts in de 
afvalzak van de ontstener terecht. 
Vindt men dus in deze zak b. v. 500 stuks quarts uit 10 ton produkt, dan kan 
men een uitspraak doen over het aantal stenen dat naar verwachting nag in het 
eindprodukt terecht is gekomen. Dit doet men op de volgende wijze: 

500 / 0.9311 = 537 stuks ingaand 
(gevonden / efficientie = aantal ingaand) 
537 * ( 1 - 0.9888) = 6 stenen in 10 ton. 
(ingaand * ( 1 - efficientie systeem) = aantal in eindprodukt). 
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9 Minimale voorwaarden om te kunnen voorspellen. 

Om voorspellingen te kunnen doen van de werking van de schoning zal men 
gegevens moeten verzamelen over de efficientie van de deelprocessen. Tevens 
zal men moeten waarborgen dat deze efficienties gelijk blijven bij identieke 
partijen. 

Hiervoor moet men minimaal het volgende vastleggen: 

Count en countverdeling in combinatie met de gebruikte machine-instellingen. 
De daarbij behaalde (deel)-efficienties voor de diverse impuritiegroepen. 

Met deze gegevens kan men de totaalefficientie voorspellen bij een bepaalde 
ingaande partij. Als er naar verloop van tijd meer gegevens bewaard warden, 
word en de voorspellingen nauwkeuriger. 

De gegevens van de machine-instellingen kunnen bij een volgende partij gebruikt 
warden als begin-instellingen . Men voorkomt daarmee opstartverliezen en de 
behaalde efficienties kunnen beter gewaarborgd warden. 

Om de deel-efficiencies te meten kan men een samengestelde testkit maken. De 
verschillende impuritiegroepen moeten dan wel te onderscheiden zijn. 

Verdere mogelijkheden. 

Als men de gegevens over een bepaalde tijdsduur verzameld heeft, kan men 
meerdere analyses maken. Zo kan men b.v. de gevoeligheid van de efficiencies 
bepalen voor count en countverdeling. Als daar een duidelijk verband uit komt 
kan men ook gaan voorspellen voor partijen met specifieke eigenschappen die 
men nog niet eerder geschoond heeft. 
Men kan ook de verschillen bij de instellingen per ploeg bepalen . 
Als de efficiencies meetbaar zijn, kan men een proces ingang zetten voor het 
verbeteren van deze efficiencies. Men kan dan proberen de verbetering van de 
efficiencies te koppelen aan de veranderde instellingen. Op die manier kan dan 
weer een verdere verbetering gestuurd warden. 
Het is ook mogelijk dat de verbetering van een bepaalde deelefficientie ten koste 
gaat van andere efficienties. Als daarin verbanden te vinden zijn kan men wel
licht tot een optimalisatie model komen voor het totale sys teem. 

Dit zijn echter allemaal mogelijkheden die pas uitgevoerd kunnen warden als er 
gegevens bekend zijn . Pas dan kan men mogelijke verbanden leggen. 

17 



bijlage 1 

vervallen 



bijlage 2 

Pinda eigenschappen en de procesinvloeden daarop 



Pinda eigenschappen en de proces invloeden daarop. 

Eigenschap I proces A B C D E F G H 

Count + + + 

Countverdeling + + + 

Soortelijk gewicht + + 

Percentage breuk - - - - * - + -

Percentage vlies - * * * * - * -

Vorm (b.v. lengte breedte verhouding) 

Vuil (op / aan produkt) + + 

Verontreinigingen (verder uitgesplitst) + + + + + 

Smaak 

Geur 

Uiterlijk + 

Kleur + 

Verkleuringen + 

Spots + 

Verschroppeld + + 

Schimmel/rot + + 

Vocht percentage 

Leeftijd 

lnsecten 

Herkomst -

Afla + + 

Bromide 

Peroxide 

FFA 

Een - betekent dat de hoofdstroom negatief wordt beinvloed, een + dat de 
hoofdstroom positief wordt beinvloed . * betekent dat het proces de eigenschap 
zowel positief als negatief beinvloed, maar het totaal resultaat niet duidelijk is. 
Voor ieder proces geldt dat het percentage splits verhoogd wordt, hierdoor ook 
het percentage los vlies. Op de diverse processen wordt wel vlies afgezogen, 
zodat het netto resultaat voor vlies niet duidelijk is. 



I 
impurities I A I BI CI D I E I F I G IHI 
Mais 25 geel 

Graszaden (zwart) 25 + 
Raisins (zwart) 25 + 

(bruin) 25 + 

Zandstenen + +- + + 

Stokjes + geel 

doppinda's + 80 

Rode stenen + + 
zwarte II + + 
grijze II + 80 
witte " en quarts + geel 
quarts " rose + 

Bonen geel 25 geel 
rood 25 +/-
wit 25 geel 

Erwten geel geel 

Linzen geel + 
Amandelen + + .. basten + + .. in shell + + 

Pistaches +I- geel .. schalen + geel 

Transparant glas dik + .. .. dun + 
Glas bruin + + .. groen + + 

Schelp + +/-

Aardewerk + 

Bot + geel 

Riet + 

Touw + 

ljzer + 

Doppindabasten + + 

tand + 

7;:in,i + 

Geel betekent dat het verwijdert kan warden als het triplevel voor geel gebruikt 
wordt. Een + /- betekent kan mogelijk verwijderd warden. getallen zijn percen
tage verwijderd bij dat proces. 



bijlage 3 

Theoretische werking gravitatietafel (krachten) 



Theoretische werking gravitatietafel: 

Op basis van observaties vastgesteld. 
Alie functies warden lineair getekend, dit is echter niet overal waarschijnlijk. 

Het vlak van de gravitatietafel wordt als een assenstelsel voorgesteld. Als 
eerste de verdeling van het (soortelijk) gewicht over de tafel. In dit figuur kan 
dan een scheiding aangebracht warden in zwaar, middel en licht produkt. 
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Figuur 1 

J, Produkt in 

Y-as 

Midden 

Dit wordt nu in een plat vlak uitgezet. 

Gravitatietafel 
Heid GA-81 

Hierin kan nu de koers van een licht en een zwaar deeltje uitgezet warden. 



Deze koers zal het gevolg zijn van twee krachten die op het deeltje werken (F1 
en F2) . 
De kracht F1 is echter niet gelijk voor deeltjes met verschillend gewicht. 

Figuur 2 
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Bij dit figuur wordt verondersteld dat de twee objecten op dezelfde hoogte in 
het bed blijven. Het lichte deeltje zit hoger in het bed dan het lage deeltje. 



De kracht F1 wordt uitgezet tegen de hoogte van het produktbed. De kracht is 
t.o.v. een lijn op ongeveer het midden van het bed. 

F1 

Figuur 3 

Hoogte bed 

(relatief) 

F1 

De kracht F1 wordt nader toegelicht. 

Hoogte in hat bed 

Neutrale lijn 

Figuur 4 

F1 -> 



Hoek P is a.a. afhankelijk van de frequentie, hoe hoger de frequentie des te 
grater wordt hoek P. 
De verschuiving van de neutrale lijn is afhankelijk van de hoek van de tafel om 
zijn Y-as (zie fig 1). 

In totaal zal de grootte van de kracht F1 een functie zijn van: 

Frequentie 
Hoek Y-as 
Wrijvinscoefficient produkt/gaas, Produkt/produkt 
Positie in het bed(hoog-laag). Dit is weer afhankelijk van het gewicht en 
scheidende werking. 

De kracht F2 is instelbaar m .b.v. de hoek om de X-as 
(zie fig 1) 

Figuur 5 

I\ . 
N 
u.. 

Hoel< X-as 

De scheidende werking van de gravitatietafel berust op het fluid bed principe . 
Hierbij wordt lucht onder een produktbed geblazen waardoor het geheel zich 
gedraagt als een vloeistof. 
Hierbij zakken de zware delen naar onderen en zweven de lichte naar boven. 
lndien er te weinig lucht wordt toegevoerd ontstaat er geen scheiding (produkt 
gedraagt zich als dikke stroop). Als er te veel lucht wordt toegevoerd warden 
de zware delen weer naar boven geblazen het produkt gedraagt zich als een 
kokende vloeistof. 

Naarmate men verder van de toevoer afkomt zal het bed dunner warden. 
Tevens zijn de extrema dan al afgevoerd naar de zijde zwaar produkt en naar de 
tegenoverliggende zijde. 
Er is waarschijnlijk minder lucht nodig naarmate men verder van de toevoer af 
is. 



Met de nu verkregen inzichten kan de koers van een zwaar en een licht deeltje 
voorspelt warden. Dit gebeurd vanuit twee extreme posities. Zwaar (licht) deel 
onder in het bed en boven in het bed. 

Zwaar deeltje Licht deeltje 
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Van de meeste instellingen weten we nu het effect op de koers van het deeltje. 
Echter over de het principe waarmee de deeltjes zich naar boven en beneden in 
het bed verplaatsen is nag weinig bekend. 



bijlage 4 

Werking gravitatietafel 



De werking van de gravitatietafel(s) 

Volgens de handleiding van de producent van de gravitatietafels werken deze 
machines op scheiding van het soortelijk gewicht. 
Degenen die de machine instellen zeggen dat zij sturen op grote en kleine 
noten. 

Een scheiding op basis van soortelijk gewicht valt niet te combineren met het 
sturen op grootte/ gewicht. 
Er zijn wel verschillen in het soortelijk gewicht van een pinda, maar deze zijn 
niet erg afhankelijk van het gewicht. 

Toch is het zo dat kleine stenen met het gewicht van een halve pinda de 
machine aan de zwaaruitgang verlaten. Tevens is het zo dat takjes met een 
groter gewicht dan een gemiddelde pinda de machine verlaten via de lichtuit
gang. 

Het best gevonden alternatief om de werking van de gravitatietafel te verklaren 
is ervanuitgaan dat de machine scheidt op basis van de verhouding 
GEWICHT/(oppervlak in het platte vlak). 

Laten we er voor het gemak even vanuitgaan dat een pinda eruitziet als een 
perfecte ellipso"ide: 

De lengte breedte verhouding = 3:2 

De inhoud hiervan is: 

lnhoud ellipsoide - 4/3 • TT • 1 /8 • L • B • B 

Het oppervlak van een ellips is: 

oppervlak e/lips - TT • 1 /4 • L • B 

Als men de inhoud deelt door het oppervlak houdt men de verhouding 2/3 * B 
over. De verhouding gewicht/oppervlak is dan: s.g. * 2/3 * B. 



Omdat bij een bepaald type pinda de lengte breedte verhouding ongeveer 
hetzelfde blijft staat B voor de grootte van de noot. 

Een voorbeeld: 
Stel de machine wordt zo ingesteld dat alle pinda's breder dan 1 cm de zwaar
uitgang verlaten. De norm is dan dat alles met een verhouding groter dan 
1 * (2/3) * 1 = 2/3 de zwaaruitgang verlaat. (sg pinda is ongeveer 1). 

Quarts heeft een sg van 2,65 en aardklonten, baksteen en zand hebben een sg 
van 1,6. 
Als 2/3 = sg * 2/3 * B (norm = verhouding) verlaat alles met een breedte 
groter dan 8/sg de zwaaruitgang. 
Voor kwarts dus een B van 0.25 cm 
Voor aarde e.d. een B van 0.42 cm 

Voorwaarde is wel dat alle objecten ellipso'ides zijn. Hieraan kan echter niet 
volledig voldaan word en zodat er nog een correctiefactor nodig zal zijn. 

Met dit principe kunnen ook de totnutoe gevonden eigenschappen verklaard 
worden. 
Het verschil in s.g. dat gevonden is bij de uitgangen van de ga-81 schoning 2 
bijvoorbeeld. 
Twee evengrote noten met een verschillend sg hebben een andere verhouding. 
De een kan dan net boven de norm liggen en verlaat de machine aan de zwaar
uitgang, de andere gaat door de middenuitgang. 
Zo ontstaat er een verschil in gemiddeld sg bij de diverse uitgangen. 
Het gewicht verschilt ook significant want daarop wordt gestuurd . 

In de afvalzakken van de elexo's kan men de stenen en aardklonten vinden die 
waarschijnlijk door de middenuitgang van de GA-81 zijn gegaan. 
Hiervan is ongeveer 80% aardklont en 20% steen. Aarde is nl. moeilijker te 
scheiden. 
Van de stenen heeft de helft een opmerkelijk kleine dikte. Deze stenen hebben 
meer de vorm van een ovale munt. Zie bijlage 4.1. 

Dit is ook te verklaren. Als we even terugkeren naar het rekenvoorbeeld dan 
zien we dat bij de ellipso·ide de hoogte gelijk is gesteld aan de breedte. 
Dit hoeft natuurlijk niet, een steen of aardklont kan een andere hoogte hebben 
dan ze breedt is. 

LENGTf 

De inhoud van de ellipso'ide is dan: (4/3) * pi*(1/8)*1*b*h 



De norm wordt gesteld met de formule sg * 2/3 * B in het voorbeeld is dat 2/3. 

Echter een platte steen met een bepaalde breedte hoogte verhouding voldoet 
oak aan de norm van 2/3 . 
Dit heb ik in een grafiek uitgezet bij de norm van 2/3. 

~ 0,8 L lO 
0 
g AARDE 

0,6 

0,4 
QUARTS 

0,2 

0. 2 0,4 0,6 
BREEDTE 

Er is nu steeds van een hypotethische norm uitgegaan. De volgende stap is dan 
iets proberen te zeggen over de norm. Dit kan op basis van de verschillende 
capaciteiten.Voor de ontstener is er een bepaalde maximum capaciteit. De ga-
81 heeft een minimum capaciteit om te kunnen werken. 
Als nu de countverdeling bekend is dan kan de norm geschat word en. 

Vb. 
countverdeling is als volgt : 

gemiddBldtl count 



Als de Ga-81 een volume draait van X kilo per uur en de ontstener met een 
volume van Y kilo per uur. Dan gaat Z (Z = Y /X) procent naar de ontstener. 
Dit komt over een met een bepaald opervlak van de countspreiding. 
De norm kan nu berekend warden (geschat). 

COUNT -> 

NORM 

We zien nu dat de norm afhankelijk is van de capaciteit van de Ga-81. 
Echter hetzelfde verhaal geldt ook voor de ontstener. Hier wordt de machine zo 
ingesteld dat deze met een minimum aan afval draait. 
De norm wordt dan nog meer op het eind van de countverdeling gelegd. 

NORM COUN T ·> 



De grafiek met de risico formaten kan nag uitgebreid warden. 
De voorzeef zeeft de kleine stofdeeltjes af en de toeleverancier heeft waar
schijnlijk ook al een keer geschoond met zeven. 
In de grafiek kunnen nog blokken aangegeven warden met formaten die niet 
voorkomen. Deze zijn namelijk door zeven al verwijderd. 

Risico formaten. 

0,8 

vcrwijdcrd 

door zeef 

0.4 0,8 

AARDE 

Quarts 

verwijderd 

door zeef 

breedte 

Met deze rekenwijze kan dus een aantal stenen aangegeven warden waarbij 
men het risico loopt dat ze niet door de ontstener verwijderd warden . 
Bij schoning twee gaan deze stenen nag door de elexo's. Hier bestaat ook nog 
een keer de kans dat ze niet verwijderd warden. 
Dan komen ze bij gradeerzeef, de ondergradering hiervan wordt ook afgevoerd. 
Dit is meestal alleen maar stof zodat de kans dat een steen daar afgevoerd 
wordt wel heel erg klein is. 

lk ben er steeds vanuitgegaan dat de impurities ongeveer dezelfde vormeigen
schappen hebben als pinda's. Dit komt omdat eerdere schoningsvormen ( bij 
producenten) veelal ook met zeven werken . Deze laten alles door met dezelfde 
vormeigenschap als een pinda. 

Als we er vanuitgaan dat de impurities ongeveer dezelfde vormeigenschappen 
hebben als pinda's dan zien we een risico verschijnen als er een zeer hoge 
countspreiding aanwezig is. 
Er zijn dan impurities met dezelfde kleine vorm als de pinda's met een laag 
gewicht. De norm wordt dan gesteld op de pinda's met een zeer groat gewicht. 

Het oppervlak ender de grafiek wordt dan zo groat dat dit een ontoelaatbaar 
risico wordt. Een oplossing hiervoor is eerst graderen met een gradeerzeef en 
dan pas schonen. 



Als deze oplossing echter werkt voor een grote countspreiding dan werkt het 
ook voor een kleine countspreiding. Uitgaande van dit model zou dat oak zo 
zijn. Men kan dat weer uitzetten in grafieken, waarbij het gearceerde deel het 
risicogebied aangeeft. 

Risicografiek bij grote spreiding 

Risicografiek bij een kleine spreiding 

vcrwijderd 

door zeef 

verwijderd 

door zeef 

breedte 

verwijderd 

door zeef 

breedte 

Dit is waarschijnlijk al een bekend feit, want bij schoning 3 is de gradeerzeef 
aan het begin geplaatst. 



bijlage 4.1 

Analyse gevonden afvalstenen 



Analyse van de gevonden stenen bij de ontstener en de elexo' s van schoning 2 

Stenen elexo 's: 

Bij de elexo's zijn door mij 30 stenen gevonden. 
Een steen is dan een impuritie die niet met de nagel in stukjes te verdelen is. 
Verder zijn er geen zichtbare luchtinsluitingen. 

Het soortelijk gewicht van deze stenen is ongeveer 2,6 kg/dm3 

Tijdens het bemonsteren zijn voor een deel oak de kleiklonten geteld. 
Bij 26 stenen zaten 85 kleiklonten. 
Dus ongeveer 23% is stenen. 

De hoogte en de breedte van de stenen zijn opgemeten. Dit is met een schuif
maat gebeurd, zodat dit de maxima zijn. 

De zo ontstane coordinaten zijn in een grafiek uitgezet. Er ontstaat nu een 
puntenwolk waaromheen een cirkel kan warden getrokken. 
Wat hierbij opvalt is dat een groat deel van de stenen een extreme hoogte 
breedte verhouding hebben. 

Stenen ontstener 

Voor de ontstener is oak een keer de afvalzak geleegd en zijn de stenen opge
meten. Dit is niet in dezelfde week gebeurd, zodat de stenen uit de elexo's niet 
uit dezelfde partij afkomstig zijn. 

De breedte,hoogte coordinaten zijn oak in een grafiek uitgezet. Als hier omheen 
een cirkel getrokken wordt, kunnen de twee cirkels vergeleken warden. 

We kunnen nu zien dat de cirkels maar gedeeltelijk overlappen. 

Voor het gedeelte dat geen overlap heeft zijn er nu twee mogelijkheden: 
De ontstener haalt ze er niet uit 
De stenen gaan door de middengradering van de GA-81. 

In beide gevallen gaan ze niet door de goede uitgang van een bed met pinda's 
waaronder lucht wordt geblazen. 

Het is dus interessant om de werking van zo'n bed te bestuderen. 
Waarschijnlijk heeft het beperkingen met betrekking tot vormaspecten. 

Tevens is het interessant dat er veel meer zachte materialen (met een lage s.g) 
bij de elexo' s zijn gevonden dan harde. 
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bijlage 5 

Regelkarakteristieken gravitatietafel 



Regelkarakteristieken gravitatietafel. 

Met de GA-81 is een proef uitgevoerd waarbij de effecten van de instellingen 
op de middengradering zijn gemeten. 
Als instellingen zijn gevarieerd: 

A X-as (korte zijde) 
B Y-as (lange zijde) 
C Voeding 
D Trillingsfrequentie 
E Lucht 

De instellingen zijn gevarieerd op een hoge instelling (deze wordt 1 genoemd) 
en een lage instelling (deze wordt -1) genoemd. 
Tevens zijn er een aantal metingen gedaan bij de normale instellingen (deze 
wordt 0 genoemd). 

Van de middengradering zijn per instellingscombinatie 349 pinda's gewogen. 
Als maatstaf heb ik gewicht genomen omdat dat de belangrijkste is. 
Het soortelijk gewicht van een pinda varieert volgens literatuur tussen 0.97 en 
1. 12, met 90 % tussen 1 .03 en 1 .06. 
Deze variatie is dus relatief klein. Vormaspecten zijn moeilijk te meten maar de 
meeste pinda's hebben ongeveer dezelfde vorm. Het gewicht is dus de relevan
ste parameter. 

Aan de hand van de meetwaarden zijn per instellingscombinatie de volgende 
kenmerken berekend. 

Gemiddelde 
Mediaan (middelste waarneming) 
Standaard afwijking (aanname: normaal verdeeld en onafhankelijk) 
Range (maximum - minimum) 
Lage kwartiel (waarde waaronder 25% van de waarnemingen valt) 
Hoge kwartiel (waarde waarboven 25 % van de waarnemingen valt) 
lnterkwartiel (range waarbinnen de middelste 50 % v.d waarnemingen valt) 

Van de ingaande pinda's blijkt de countspreiding over de duur van de gehele 
proef gelijk. 

Wat kan men nu afleiden uit de gemeten waarden? 
Belangrijk zijn alleen het gemiddelde en de spreiding, de rest is in principe 
hetzelfde of een variant van deze twee. 
Wat men aan het gemiddelde en de spreiding af kan leiden wordt geillustreerd 
met een voorbeeld: 



Voorbeeld: 
Stel de ingaande verdeling ziet er als volgt uit: 

gemiddelde 

De ultgaande verdeling ziet er zo uit: 

gemlddelde 

I 

~ 

count-> 

count - > 

Als men nu de verdelingen vanelkaar aftrekt dan zie je wat er door de licht en 
zwaaruitgang gaat. Bij een laag gemiddelde gaat er dus weinig door de lichtuit
gang en veel door de zwaaruitgang. 

Voor een hoog gemiddelde geldt het omgekeerde veel naar de lichtuitgang en 
minder naar de zwaaruitgang. 

Oak is het mogelijk dat de spreiding van de uitgaande stroom varieert 
Oat is in de volgende plaatjes aangegeven: 

gemiddelde 
gemlddelde 

)\ 
count-> count-> 

hoge spreiding lage spreiding 

Bij een hoge spreiding gaan er pinda's door de middengradering die eigenlijk 
naar de ontstener of de GA-21 moeten. Bij de lage spreiding is dit veel minder 
het geval. Waar naar gezocht wordt is een instelmogelijkheid die wel het 
gemiddelde kan besturen, maar die niet de spreiding aantast. Een lage spreiding 
staat voor een meer optima le scheiding. 



Gevonden regel-karakteristieken voor het gemiddelde: 

Het gemiddelde is sterk afhankelijk van 2 hoofdeffecten en 4 interacties. De 
hoofdeffecten zij-'lucht en voeding. 
De interacties (combinaties van factoren ) kan men zien als een vermenigvuldi
ging. Als de instellingen in de normale stand blijven staan, is dat een vermenig
vuldiging met 0. Ze zijn dan niet van invloed. De interactie tussen lucht en 
voeding is niet significant . 

De invloed kan uitgezet warden in een grafiek. 

VOEDING LUCHT 

We kunnen nu zien dat de voeding negatief op het gemiddelde werkt en de 
lucht positief. Er zijn dus verschillende combinaties mogelijk waarbij het 
gemiddelde van de uitgaande stroom gelijk is aan de ingaan de stroom. 

~ 
15 
w 
If 
(/) 

VOEDING LUCtfT 

Hieruit kan geconcludeerd warden dat de spreiding laag is bij veel lucht. 
Bij veel lucht horen oak relatief veel noten. 

Een manier om tot een goede instelling te komen is dus eerst veel lucht geven, 
dan noten toevoeren totdat de noten zich goed verdelen. Eventueel de afvoer 
met de kleppen instellen. 



STATD4 10/10/94 5 factor study Heid ga-81 Page 1-1 

run Hoek Xas Hoek Yas Voeding Trillen Lucht -
(graden) (graden) (nummer) ( slagen) (m/s) 
------- - ---- - --- -------- - ----- - -

1 0 . 0 . 0. 0. 0. 

2 1. 1. -1. 1. - 1. 

3 1. -1. 1. -1. 1. 

4 -1. 1. - 1. -1. -1. 

5 1. -1. -1. -1. -1. 

6 -1. - 1. 1. -1. -1. 

7 -1. 1. -1. 1. 1. 

8 -1. - 1. 1. 1. 1. 

9 1. 1. 1. -1. -1. 

10 0. 0. 0. 0. 0. 

11 1. 1. -1. -1. 1. 

12 -1. 1. 1. -1. 1. 

13 -1. - 1. -1. -1. 1. 

14 1. -1. -1. 1. 1. 

15 1 . 1. 1. 1. 1. 

16 1. -1. 1. 1. -1. 

17 -1. 1. 1. 1. -1. 

18 -1. -1. -1. 1. -1. 

19 0. 0. 0. 0 . 0 . 



'A.NOVA for gemiddelde - 5 factor study heid ga-81 

Effect Sum of Squares DF Mean Sq . F-Ratio P-value 

A:Hoek Xas .00008172 1 .0000817 4.65 .1200 
B:Hoek Yas .00002443 1 .0000244 1. 39 . 3234 
C:Voeding .00008512 1 .0000851 4.84 .1151 
D:Trillen .00001143 1 . 0000114 .65 . 4869 
E : Lucht .00069795 1 .0006980 39.71 .0081 
AB . 00000741 1 . 0000074 . 42 . 568 9 
AC .00001192 1 .0000119 .68 .4 787 
AD . 00020075 1 .0002008 11. 42 .0431 
AE .00023018 1 .0002302 13 .10 .0363 
BC .00013566 1 . 0001357 7 . 72 . 0691 
BD .00005572 1 .0000557 3.17 .1730 
BE .00001644 1 .0000164 .94 .4144 
CD .00031560 1 . 0003156 17 . 96 . 0241 
CE .00005049 1 .0000505 2 . 87 . 1887 
DE .00005722 1 .0000572 3.26 .1690 
Total error .00005273 3 .0000176 

'A.NOVA for gemiddelde - 5 factor study heid ga-81 

Effect Sum of Squares DF Mean Sq. F-Ratio P-value 

C:Voeding .00008512 1 .0000851 2.76 .1223 
E : Lucht .00069795 1 .0006980 22.67 .0005 
AD .00020075 1 .0002008 6.52 .0253 
AE .00023018 1 .0002302 7.48 .0181 
BC . 00013566 1 .0001357 4.41 .0576 
CD .00031560 1 . 0003156 10.25 .0076 
Total error .00036950 12 .0000308 

Total (corr.) .00203477 18 

R- squared = 0.818408 R-squared (adj. for d . f.) 0.727613 

Estimated effects for gemiddelde - 5 factor study heid ga-81 

average 0.460198 +/- l.27303E-3 
C : Voeding -4 . 61312E-3 +/- 2.7745E-3 
E:Lucht 0. 0132094 +/- 2.7745E-3 
AD 7 . 08437E-3 +/- 2.7745E-3 
AE = 7.58588E-3 +/- 2.7745E-3 
BC 5 . 82362E-3 +/- 2.7745E-3 
CD 8.88263E-3 +/- 2 . 7745E-3 

Standard error estimated from total error with 12 d.f. (t = 2.17938) 



Effect 

A:Hoek Xas 
B:Hoek Yas 
C:Voeding 
D:Trillen 
E:Lucht 
AB 

AC 
AD 

AE 

BC 
BD 
BE 
CD 
CE 
DE 
Total error 

Effect 

E:Lucht 
Total error 

Total (corr.) 

ANOVA for range - 5 factor study heid ga-81 

Sum of Squares DF Mean Sq . 

.00010000 1 .0001000 

. 00002500 1 . 0000250 

.00062500 1 .0006250 

.00002500 1 .0000250 

. 01322500 1 .0132250 

.00062500 1 .0006250 

.00122500 1 .0012250 

. 00062500 1 . 0006250 

.00062500 1 .0006250 

.00010000 1 .000 1000 

.00090000 1 .0009000 

.00040000 1 .0004000 

.00040000 1 .0004000 

.00090000 1 .0009000 

.00000000 1 .0000000 

. 00947368 3 .0031579 

ANOVA for range - 5 factor study heid ga-81 

Sum of Squares 

.01322500 

.01604868 

.02927368 

DF 

1 

17 

18 

Mean Sq. 

.0132250 

.0009440 

F-Ratio P- value 

.03 .871 9 

.01 .9356 

.20 .6909 

.01 .9356 
4.19 .1332 

.20 .6909 

.39 .5837 

.20 .6909 

. 20 .6 909 

.03 .8719 

.29 .6357 

.13 .7490 

.13 .7490 

. 28 .6357 

.00 1. 0000 

F-Ratio P-value 

14.01 .0016 

R-squared = 0 . 451771 R- squared (adj. for d.f.) 0.419522 

Estimated effects for range - 5 factor study heid ga-81 

average= 0.464737 +/ - 7.04885E-3 
E:Lucht = -0.0575 +/- 0.0153626 

Standard error estimated from total error with 1 7 d. f. ( t = 2. 11034) 
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Variable: 

Sample size 
Average 
Median 
Standard deviation 
Range 
Lower quartile 
Upper quartile 
Interquartile range 

Variable : 

Sample size 
Average 
Median 
Standard deviation 
Range 
Lower quartile 
Upper quartile 
Interquartile range 

Variable: 

Sample size 
Average 
Median 
Standard deviation 
Range 
Lower quartile 
Upper quartile 
Interquartile 

Variable: 

Sample size 
Average 
Median 

range 

Standard deviation 
Range 
Lower quartile 
Upper quartile 
Interquartile range 

een 

349 
0 . 455315 
0.455 
0 . 0943926 
0.55 
0.385 
0.515 
0.13 

vier 

349 
0.467779 
0.465 
0.086775 
0.49 
0.405 
0.525 
0.12 

zeven 

349 
0 . 465057 
0.465 
0.0857288 
0.42 
0.395 
0.525 
0.13 

tien 

349 
0 . 46159 
0.455 
0 . 0840813 
0 . 43 
0.405 
0 . 515 
0 . 11 

twee drie 

349 349 
0 . 441963 0 . 453367 
0 . 435 0.445 
0 . 0874377 0 . 0840287 
0.51 0.41 
0.375 0.395 
0.505 0.515 
0 . 13 0.12 

vijf zes 

349 349 
0.455974 0.458037 
0.445 0.455 
0.0868588 0 . 0896382 
0.48 0.52 
0 . 395 0.395 
0.515 0.515 
0.12 0.12 

acht negen 

349 349 
0.454456 0.443109 
0 . 445 0.445 
0 . 085339 0.0843595 
0.43 0 . 46 
0.395 0.375 
0.515 0.505 
0.12 0.13 



Variable: elf twaalf dertien 

Sample size 349 349 349 
Average 0.468095 0.462249 0.478897 
Median 0.465 0.465 0.475 
Standard deviation 0.0843375 0 . 0816102 0.0912099 
Range 0.45 0.4 0.46 
Lower quartile 0.405 0 . 405 0.425 
Upper quartile 0.525 0.515 0.545 
Interquartile range 0.12 0.11 0.12 

Variable: veertien vijftien zestien 

Sample size 349 349 349 
Average 0.471074 0.480387 0.448696 
Median 0.465 0.475 0.445 
Standard deviation 0.0833722 0.0875344 0.0855867 
Range 0.45 0.43 0.47 
Lower quartile 0.415 0.425 0.385 
Upper quartile 0.525 0.535 0.505 
Interquartile range 0.11 0.11 0.12 

Variable: zeventien achttien negentien 

Sample size 349 349 349 
Average 0.461991 0.450358 0.465372 
Median 0.445 0.445 0.465 
Standard deviation 0.0912484 0.0894022 0.0892055 
Range 0.51 0.47 0.49 
Lower quartile 0.405 0.385 0.395 
Upper quartile 0.515 0.515 0.525 
Interquartile range 0.11 0.13 0.13 

- ----- -



Bijlage 3 

Voorstel steekproef 



VERSLAG 

Aan Gert, Karin 
Geert 
21 januari 1995 
MARSOOl 

Van 
Datum 
Ref. 
Betreft: Impuritiecontrole CN-grondnoten en Snickers tijdens 

schonen. 

Methode 5 

Proces: schonen CN grondnoten 
Norm: max. 5 impurities/ton 

Steekproefgrootte: max. 2 X 

Eerste steekproef: 0 imp. 
1 imp. 

> 1 imp. 

Tweede steekproef: <= 1 imp. 
> 1 imp. 

250 kg per partij. 

---> goedkeur 
---> tweede steekproef 
---> afkeur 

---> goedkeur 
---> afkeur 

Goedkeurkans bij 2 x normoverschrijding (10 imp./ton): 14 %. 
In bijgaande grafiek is te zien dat de helling van de keurings
karakteristiek van deze methode vergelijkbaar is met die van 
methode 3 (deze methode wordt op dit moment toegepast in Hal 1). 



KEURINGSKARAKTERISTIEK 
Methode 3 en 5 
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Bijlage 4 

Voorspelmodel opbrengst middengradering 



Voorspelling middengradering coated nuts. 

Van de partijen verwerkt op de baklijn CN 1994 is een regressiemodel gemaakt 
om de output te voorspellen . 
Het model is opgebouwd uit de volgende parameters: 

Totaal noten in Qin 
Rendement tot. Ntot 
Rendement origine Norg 
Vocht percentage V 
Count C 

Eerst wordt de verwachte totale uitput berekend. 

Qin * Ntot * Norg = Quit 

Hier is Ntot 0,9656 
De rendementen voor de origines zijn als volgt: 

China 
Argentinie 
USA 
Botswana 

0,9768 
0,9836 
0,9769 
0,9884 

Omdat zeer kleine noten en zeer grate noten de opbrengst van de middengrade
ring be'invloeden zit er een kwadratische term voor de count in het model. 
Deze term noem ik Cadj . 

Cadj. = (count - 62,6)A2 

Om nu de opbrengst van de middengradering te benaderen moet de volgende 
formule warden ingevuld: 

Uitput mid. = -31652 + 0, 7376 *Quit + C * 607,65 - Cadj *56,58 - V *662 

Model geldt voor: input tussen 7350kg en 25000kg 
count tussen 53 en 71 
vocht tussen 4,2 en 8,3 

Om een beetje gevoel te krijgen voor wat de factoren vocht en count voor 
invloed hebben, is dit tweedimensionaal uitgezet. 



(){ 10000) 

26 

25.6 

25.2 

24.S 

24 

5 --------.,_~ 

6 
7 

Mon Jan 24 2095 02:36:21 PM 

8 
9 

Model fitting results for : BROS.MIDDENGRAD 

Independent variable 

CONSTANT 
BROS.NETTOUIT 
BROS. COUNT 
BROS . VOCHT 
BROS . COUNTCOUNT 

coefficient std. error 

-3.165228E4 6068 . 263671 
0.737568 0.092889 

607.650487 103.367428 
-661.994446 316.193206 

-56.580205 19.396297 

52 

t-value 

-5.2160 
7.9403 
5.8785 

-2.0936 
-2.9171 

64 

Page 1 

sig.level 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0408 
0.0051 

R-SQ . (ADJ.) = 0 . 6750 SE= 2703 . 047113 MAE= 1918.437181 DurbWat= 0 . 889 
Previously: 0.0000 0.000000 0.000000 0.000 
61 observations fitted, forecast(s) computed for O missing val . of dep . var. 

72 



Bijlage 5 

Forcefield analyse 



Force field analyse 

Het force-field analyse model is ontwikkeld door Kurt Lewin ( U. )()() t,. Lewin 
ziet gedrag als een dynamische balans tussen krachten die elkaar tegenwerken. 
In iedere organisatie zijn er krachten die veranderingen tegenwerken en er zijn 
krachten die veranderingen belemmeren. De tegenwerkende krachten word en 
restraining forces genoemd, de meewerkende krachten driving forces. 
Veranderingen vinden pas plaats als de driving forces grater zijn dan de restrai
ning forces. 

Als we ervanuitgaan dat er een evenwicht is voordat men begint, dan kan men 
daaruit afleiden dat men altijd iets moet doen om een verandering te kunnen 
doorvoeren. Dit kan men doen door de restrainig forces te verminderen of de 
driving forces te versterken. Een combinatie van beiden is oak mogelijk. 
Een vierde mogelijkheid is het toevoegen van een driving force. 

De aanpak is als volgt: 
- De definitie van doel(en) 
- Selectie van factoren 
- Bepalen welke factoren be'i'nvloeden 

Ten tijde van de analyse is het aantal projectgroepleden verminderd en het is 
nag niet duidelijk door welke personen deze plaatsen warden opgevuld. 
Er zijn dus voorlopig twee groepen gedefinieerd, een met de medewerkers van 
de borrelbroslijn en een met medewerkers KBO. 

De keuze voor KBO is gemaakt omdat daar de functie van kwaliteitsborging ligt 
en zij direct betrokken zijn bij beheersing en barging. 
Deze afdeling zal in de toekomst de produktie moeten ondersteunen bij het 
opzetten van beheersingsmethoden gebaseerd op statistische methoden. 

Definitie van doelen 

Vanuit de praktijk gezien warden er al periodiek een aantal produkteigenschap
pen gemeten. Voor deze eigenschappen zijn er al normen die men niet mag 
overschreiden. De juistheid van de te meten eigenschappen en de relevantie van 
de normen zijn nu nag niet duidelijk. Als eerste stap willen we de eigenschappen 
in regelkaarten uitzetten, samen met de normen. Dit is een onderdeel van SPC. 
Als doel wordt daarom invoering van SPC gedefinieerd. 

Doe/: lnvoeren SPC bij Coated Nuts 



Selectie van factoren 

Er worden twee analyses gemaakt, een voor de produktie-eenheid en een voor 
de afdeling KBO. Deze analyses worden met behulp van brainstormen ingevuld. 
Niet alle factoren werken even sterk mee of tegen, maar voor het selecteren van 
te be"invloeden factoren kan men beter te veel factoren noemen dan te weinig. 

De analyse voor de produktie ziet er als volgt uit: 

Driving Forces 

interesse in het werk 

Eerste uitverkorenen 

Pr omotie mogelijkheden 

verbreding kennis 

sleur verbreken 

teunen bedrijfsdoelen 

beslissingen te nemen 

onders 

vrijheid zelf 

Uitdagin 

V 

g eigen mogelijkheden 

isie management team 

-

--
--

-

r-

-
' 

Restraining Forces 

kwantiteit belangrijker da n kwaliteit 

nd onbekend maakt onbemi 

Produkt is altijd goed ge weest 

Verandering is bedreiging 

wantrouwen in vakmans chap 

Niets doen is geen foute n maken 

Prioriteiten directe leiding 

Verantwoordelijk bij afwi jkingen 

Onduidelijkheid wat goed /slecht produkt is. 

Sommige punten worden hier toegelicht. Zo staat bij de Restrainig Forces priori
teiten directe leiding, een van die prioriteiten is dat de kwantiteit belangrijker is 
dan de kwaliteit. Omdat de kwantiteit altijd belangrijker geweest is, is er ook 
"slecht" produkt afgeleverd. Dit wekt de indruk dat het produkt toch altijd wel 
goed is, ook al voldoet het niet aan de specificaties. Deze punten zijn dus alle 
gerelateerd aan elkaar. 
Bij de driving forces staat uitdaging eigen mogelijkheden. Het gaat er daarbij om 
dat de mensen hun capaciteiten benutten. Dit is sterk verbonden met verbreding 
van kennis, dit heeft namelijk tot gevolg dat de capaciteiten van de mensen 
vergroot warden. 



Voor de afdeling KBO zijn andere factoren geselecteerd, deze zijn oak weer in 
een figuur weergegeven: 

Driving Forces 

epassing kennis 

van de afdeling 

to 

Doelen 

wisselende k 

positi 

waliteit produkt 

e van het bedrijf 

uitdaging 

eisen v an de afnemers 

directe leiding 

bestaa 

ve 

nsrecht afdeling 

rbeteren produkt 

-

-
-
-

-

Restraining Forces 

afbraak vorig werk 

tijdgebrek 

Prioriteit curatief i.p .v. preventief 

weinig betrokken bij di r. produktie 

"fouten" historie kome n naar voren 

j afwijkingen 

ste norm 

kennis in afd. 

verantwoordelijkheid bi 

onduidelijkheid over jui 

beperkte spreiding CN 

Beperkte technische m iddelen 

Wat hier belangrijk is, is dat men in het kader van het ISO 9000 project een 
aantal sytemen met produktkeuringen ingevoerd heeft. Deze keuringen warden 
netjes uitgevoerd, maar de normen die erbij horen zijn lang niet altijd juist of 
warden genegeerd. Dit project is nag niet afgerond binnen IG en er warden al 
stappen gezet om het systeem te veranderen voor een ander systeem waarbij de 
uitkomst evenmin zeker is. 

Een andere belangrijke factor is, dat de kennis van borrelnoten binnen de afde
ling KBO bij een persoon ligt. Om het project voldoende aandacht te geven zal 
deze persoon waarschijnlijk zwaar belast warden. Dit geeft moeilijkheden met 
het reguliere werk en de beschikbare tijd. 

Uit de figuren voor produktie en KBO kunnen factoren warden benoemd die men 
wil versterken of verzwakken. 



Bijlage 6 

Cultuur analyse 



Organisatie cultuur 

Cultuur is het geheel van waarden en normen die in de organisatie leven. Veran
deringen in een organisatie die niet bij de cultuur passen lopen een groot risico 
om op een mislukking uit te lopen. Voordat een verandering ingevoerd wordt, is 
het dus verstandig om een analyse te maken van de huidige cultuur. 
Aan de hand van de analyse kunnen dan aandachts- of veranderpunten aan
gegeven warden. Meestal is het verstandig om eerst hier aandacht aan te geven 
voordat de verandering ingevoerd wordt. 

Om de huidige cultuur in kaart te brengen heb ik artikel uit het handboek inte
grale kwaliteitszorg gebruikt. Dit gaat kort in op de OCI methode (OCI = Organi
sational Culture Inventory). Deze methode geeft 12 aandachtsgebieden waarop 
een organisatie kan scoren. Bij deze gebieden horen een aantal aandachtspun
ten. Normaal gesproken zou ik met het enqueteformulier dat erbij gemaakt is de 
mensen ge·interviewd hebben. Echter het is niet zo lang geleden dat een profes
sioneel organisatie adviesbureau interviews gehouden heeft waarop een ingrij
pende verandering is gevolgd. De openheid van de mensen is met deze directe 
methode waarschijnlijk niet zo groot. 

De analyse heb ik gemaakt binnen de produktie-eenheid bakken/ drageren. De 
gegevens heb ik verkregen door ongeveer twee weken mee te lopen/ binnen te 
vallen bij het bakken en drageren. Het verkregen profiel is echter wel karakteris
tiek voor het bedrijf in zijn geheel. 
Het gevaar van de methode om een praatje te maken en dan later het formulier 
invullen is de eigen interpretatie die aan de antwoorden wordt gegeven. Verder 
krijgt men in dat soort gesprekken veel meer informatie, antwoorden op vragen 
moeten dan vanuit het geheugen geselecteerd worden. Hierbij loopt men dan 
het risico dat men selectief omgaat met de informatie. 
Toch heb ik voor deze manier gekozen omdat ik dan veel meer informatie krijg 
dan bij een directe confrontatie. Tevens ga ik ervanuit dat als ik de informatie 
selectief weergeef dit be"invloed wordt door dezelfde cultuur die ik onderzoek. 
Het gevonden profiel dat ik dan vind kan dan wat scherper zijn dan de werkelijk
heid, maar geeft toch de huidige situatie weer. 

De gevonden karakteristieken zijn erg herkenbaar bij andere leden van de organi
satie. lk ga er daarom ook vanuit dat het gevonden profiel een goede afspiege
ling is van de werkelijkheid. 



De aandachtsgebieden 

De OCl-methode geeft 12 aandachtsgebieden. Bij ieder aandachtsgebied hoort 
een aantal normen en waarden. Deze aandachtsgebieden geef ik hier weer, de 
volledige uitwerking staat in de bijlage, samen met het score-formulier en de 
scoretabel. 

1 . Mensgericht, stimulerend 
2. Relatiegericht 
3. Goedkeuring nastrevend 
4. Conventioneel 
5. Afhankelijkheid 
6. Vermijdend 
7. Oppositioneel 
8. Macht 
9. Competitie 
1 0. Perfectionisme 
11 . Prestatie-motivatie 
1 2. Zelfactualisatie 

De score die men haalt kan uitgezet word en in een cirkel. Deze cirkel bes ta at uit 
vijf niveau's. Scoort men in de buitenste cirkel binnen een segment (aandachts
gebied) dan scoort men hoog op dat aspect. De binnenste cirkel is de lage 
score. 

De cirkel die voor IG is opgesteld ziet er zo uit: 

12 

9 3 

6 



De segmenten 11, 1 2, 1 en 2 vertegenwoord igen de constructieve stijlkenmer
ken. Bij een hoge score heeft men een goede voedingsbodem voor kwaliteits
zorg . Deze kenmerken socen het laagst bij IG. Voor een goede integratie van 
kwaliteit zullen deze segmenten verder ontwikkeld moeten warden. Een manier 
om dit te ontwikkelen kan zijnhet project normen en instellingen. 

De segmenten 7, 8, 9 en 10 staan voor een defensieve agressieve stijl. Hoge 
scores hier zorgen voor negatieve steer rand kwaliteitszorg. Een gemiddelde 
score oppositioneel is een gezonde factor in de cultuur. Vanuit deze sector zijn 
geen problemen te verwachten bij invoering van procesgerichte kwaliteitsbe
heersing . 

De segmenten 3, 4, 5 en 6 geven de defensief passieve stijl weer. lg scoort hier 
hoog op, maar deze punten hoeven niet noodzakelijkerwijs voorafgaand aan een 
kwaliteitsproject gesaneerd te warden. 

De huidige cultuur in een aantal kernwoorden is de volgende: 

Kosten gericht 
kwantiteit gericht 
produkt gericht 
ad hoc, brandblussen 
Risico mijdend 
Verantwoordelijkheden bij anderen leggen 

Deze kernpunten zijn niet willekeurig gekozen maar geven juist de punten weer 
die men met de reorganisatie wil veranderen . 
Men wil van -- > naar 

Van 
Kosten gericht 
kwantiteit gericht 
produkt gericht 
ad hoc, brandblussen 
Risico mijdend 
Verantwoordelijkheden bij anderen leggen 

Naar 
Verspillingen voorkomen 
Kwaliteit gericht 
Proces gericht 
Vooruitkijken 
Verantwoorde risico's nemen 
Verantwoording nemen 

De huidige cultuuranalyse geeft geen aanleiding om voordat er een bepaalde 
vorm van procesbeheersing ingevoerd wordt cultuurvormen af te breken of op 
te bouwen. Tijdens de ontwikkeling/invoering zal wel de betrokkenheid van de 
mensen versterkt moeten warden, ook omdat uit de analyse blijkt dat men 
nieuwe ideeen niet direct accepteert . 



1 . Mensgericht, stimulerend 
lnteresse hebben in behoeften van medewerkers, medewerkers aanmoe
digen, conflicten constructief oplossen, de tijd nemen voor anderen. 

2. Relatiegericht 
Op een vriendelijke en prettige manier met anderen omgaan, denken in 
termen van het beste voor het team, sterk gericht op samenwerking met 
anderen, anderen motiveren door vriendelijkheid. 

3. Goedkeuring nastrevend 
Ervoor zorgen door anderen te warden geaccepteerd, steeds bewust zijn 
van wat gebruikelijk is, op goede voet staan met meerderen, degenen 
met het meeste gezag steunen. 

4. Conventioneel 
De status quo accepteren, risico's vermijden, een goede indruk maken, 
meer belang hechten aan regels dan ideeen. 

5. Afhankelijkheid 
Orders gewillig opvolgen, ieders mening vragen alvorens te handelen, 
doelen kritiekloos accepteren, meerderen nooit tegenspreken. 

6. Vermijdend 
Wachten toto andere aktie ondernemen, zaken uitstellen, zich op de 
achtergrond houden als het moeilijk wordt, zorgen nooit de schuld te 
krijgen van tauten. 

7. Oppositioneel 
Zwakke punten aan de kaak stellen, zich verzetten tegen nieuwe ideeen, 
op tauten letten, de rol spelen van 'loyale oppositie'. 

8. Macht 
Nooit het heft uit handen geven, krachtig optreden, eigen machtspositie 
vergroten, hard zijn. 

9. Competitie 
Collega's willen overtreffen, altijd proberen gelijk te krijgen, de indruk 
wekken nooit te verliezen, liever concurreren dan samenwerken. 

10. Perfectionisme 
dingen perfect willen doen, onrealistisch hoge doelen stellen, nooit een 
tout willen maken, alles onder controle willen houden. 

11. Prestatie-motivatie 
Haalbare doelen stellen, gecalculeerde risico's nemen, de business ken
nen, vooruit denken en plannen, uitdagende taken op zich nemen 

12. Zelfactualisatie 
Kwaliteit meer benadrukken dan kwantiteit, ideeen uitwisselen, ook 
eenvoudige taken goed uitvoeren, denken op een unieke onafhankelijke 
manier . 



1. Mensgericht, stimulerend 
lnteresse hebben in behoeften van 
medewerkers, collega's 
geen O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
medewerkers aanmoedigen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Conflicten constructief oplossen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
de tijd nemen voor anderen. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

2. Relatiegericht 
Op een vriendelijke en prettige ma
nier met anderen omgaan 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Denken in termen van het beste voor 
het team 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Sterk gericht op samenwerking met 
anderen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Anderen motiveren door vriendelijk
heid. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

3. Goedkeuring nastrevend 
Ervoor zorgen door anderen te war
den geaccepteerd 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Steeds bewust zijn van wat gebrui
kelijk is 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Op goede voet staan met meerderen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Degenen met het meeste gezag steu
nen. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

4. Conventioneel 
De status quo accepteren 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Risico's vermijden 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Een goede indruk maken 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Meer belang hechten aan regels dan 
ideeen. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

5. Afhankelijkheid 
Orders gewillig opvolgen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
leders mening vragen alvorens te 
handelen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Doelen kritiekloos accepteren 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Meerderen nooit tegenspreken. 
altijd O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

6. Vermijdend 
Wachten tot andere aktie onderne
men 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Zaken uitstellen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Zich op de achtergrond houden als 
het moeilijk wordt 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Zorgen nooit de schuld te krijgen 
van fouten. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 



7. Opposition eel 
Zwakke punten aan de kaak stellen 

niet 0 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Zich verzetten tegen nieuwe ideeen 

niet 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Op fouten letten, de rol spelen van 
'loyale oppositie'. 

niet 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] 5 

8. Macht 
Nooit het heft uit handen geven 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Krachtig optreden 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Eigen machtspositie vergroten, hard 
zijn. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

9. Competitie 
Collega's willen overtreffen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Altijd proberen gelijk te krijgen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ 1 [ 1 [ 1 5 
De indruk wekken nooit te verliezen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Liever concurreren dan samenwer
ken. 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

10. Perfectionisme 
Dingen perfect willen doen 

niet 0 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Onrealistisch hoge doelen stellen 

niet 0 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Nooit een fout willen maken 

niet 0 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Alles onder controle willen houden. 

niet 0 [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 

11 . Prestatie-motivatie 
Haalbare doelen stellen 
niet O [ ] [ ] [ 1 [ ] [ ] [ 1 5 
Gecalculeerde risico's nemen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
De business kennen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 
Vooruit denken en plannen, uitda
gende taken op zich nemen 
niet O [ ] [ ] [ ] [ 1 [ ] [ 1 5 

12. Zelfactualisatie 
Kwaliteit meer benadrukken dan 
kwantiteit 
niet O [ 1 [ 1 [ ] [ 1 [ 1 [ 1 5 
ldeeen uitwisselen 
niet O [ 1 [ 1 [ ] [ 1 [ 1 [ ] 5 
Ook eenvoudige taken goed uitvoe
ren 
niet O [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 1 5 
Denken op een unieke onafhankelijke 
manier. 
niet O [ ] [ 1 [ ] [ ] [ ] [ 1 5 



Score formulier 

A B C D E F G score gem 

1 2 1.75 1 0.25 3.5 0.5 1 1.43 

2 2 1.5 1 0.5 2.5 0.5 1 1.29 

3 3.25 3 3.5 3.25 3.5 3.75 3.75 3.43 

4 4.25 3.333 4.25 4 4 4 3.5 3.90 

5 3.5 3.5 3.25 2.75 3.25 4 3.5 3.39 

6 3.75 2.5 3.5 4.5 3.25 3.5 4 3.57 

7 0.5 1.333 2 1 1 1.333 1.33 1 .21 

8 0.666 3 2 4 3.666 2.333 0.66 2.33 

9 1.75 1.666 3.5 3.25 3.25 1. 75 1. 75 2.42 

10 2.5 1 0.75 1.25 2 1 1. 75 1.46 

11 0.25 1.25 1 .5 1 0.75 0.25 0.75 0.82 

12 1.25 1.25 0.75 0.5 1.25 1 1 1.00 



Bijlage 7 

Omschrijving produktieapparatuur CN 



In deze bijlage wordt de werking van de balangrijkste apparatuur voor het pra
duceren van CN beschreven. 

De drageertrommel. 
De werking van de drageertrammel is als volgt. De drageertrammel draait rand, 
daardoor rallen de noten door de trammel. Aan deze noten wordt tegelijkertijd 

water en mix toegevoegd. Door het 
water blijft de mix aan het vlies van de 
pinda plakken en wordt de mix omge
vormd tot een deegachtige massa. De 
trammels draaien rand en zodoende 
ontstaat een egaal laagje coating om 
de pinda .Achter in de trammel zitten 
twee losgaten. Door de draairichting 
om te draaien en de trammel achter
over te kantelen warden de noten ge
lost. Als de noten voorzien zijn van het 
laagje deeg, wordt handmatig een 
monsterschep maiszetmeel in de tram-
mel toegevoegd. Met een maatbeker 
wordt eventueel een plakmiddel toege
voegd, dit gebeurt dan voordat er mix 

toegevoerd wordt. De uitvoergaten van de trammel beperken de hoeveelheid CN 
die per uur de bakoven ingaan. Deze uitvoergaten zijn afgestemd op de maxima
le capaciteit van de bakoven. 
Er staan 4 drageertrammels in de drageerruimte. De tijd die nodig is om te 
drageren is +- 24 minuten. 

De bakoven 
De primaire functie van de bakoven is het pradukt gaarbakken. Dit gebeurt door 
de CN door een bad hete olie te voeren. De enige instelparameter die hier ge
bruikt wordt is de temperatuur van de olie. 
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De bakoven heeft vier mogelijkheden om het produkt door de bakoven voort te 
stuwen. Namelijk een transportband onder in de oven en een transportband 
boven in de oven. Bij de inloop van de oven zijn woelwielen aangebracht en er 
is een doorstroom van olie die de noten voortstuwt. 
De snelheid van de transportbanden, de woelwielen en de schraapband is instel
baar. In de praktijk staan deze alle op de maximale stand. De sterkte van het 
olietransport is ook instelbaar, deze staat zins kart ook op de maximale stand. 

De CN verblijft gemiddeld 6,5 minuten in de bakoven. 
De maximale capaciteit wordt momenteel benut voor de brosse CN deze zitten 
klem tussen de boven en onderband en de doorvoer staat maximaal. 
De oven is de bottleneck in de lijn. 

De flavourtrommel 

De flavourtrommel is een simpele processtap, maar cruciaal voor de smaak van 
de geflavourde CN. De CN warden continu vanuit de bakoven aangevoerd naar 
de flavourtrommel. De flavourdoseur wordt in de trammel geschoven. Door de 
trammel te laten draaien warden de noten met de flavour gemengd. Aan het 
eind van de trammel zit een zeef die het ontstane gruis afvoert. 
De tweede functie van de flavourtrommel is het polijsten van de CN. Doordat de 
CN overelkaar heendraait ontstaat er een gladder oppervlak. Dit geeft de CN een 
mooier aanzicht. 

Rouvour In 

jJ, 
Flavour 
Doseur 

--....... draalen 

r.::::::.::::::.::::::.:::::;:::::::::::::: ~:::=::::-::::-::::-::::-::::- zeef 

CN in 
:::::::j CN uit 

Het enige wat aan deze processtap wordt ingesteld is de hoeveelheid van de toe 
te voeren flavour. 
Het is niet mogelijk de hoek van de trammel te verstellen of de draaisnelheid aan 
te passen. 
De doorlooptijd door de flavourtrommel is inclusief transport tot de koeltunnel 
2,5 minuten. De maximale capaciteit van de trammel is moeilijk vast te stellen. 
De doseur kan zeker het dubbele doseren van de huidige hoeveelheid. 



Koelen 

De koeltunnel is een continu proces dat wel instelmogelijkheden heeft, maar dat 
op maximale capaciteit draait. lnstellingen zijn er wel maar warden niet gebruikt. 
Het is nodig om de noten af te koelen om vorming van per-oxide te beperken en 
te voorkomen dat de noten "doorbranden" en zo te danker warden. 
Er wordt met deze processtap niet gestuurd. 

De doorlooptijd door de koeltunnel is 3,5 minuten. 

De doorlooptijd door het proces van af het transport drageertrommels is on
geveer 14 minuten. 



Bijlage 8 

Specificatie CN 
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GPK 9958 - COATED NUTS CH:CL:C :CMKO GELR:CA B. V. 

TEL. (31)83◄8 - 78288 FAX (31)83◄8 - 78299 TELEX ◄5385 

EDITED BY: M. IWIEKHORST 

DEPARTMENT: RESEARCH & DEVELOPMENT 

DUE TO ALTERATIONS 
BECAUSE OF ISO 9981 

DATE: 11-11-1993 VERSION: 2 

RF . : 2◄ .88.15 PAGE : 2/2 

VAL . 
.. 

DIM." TOL . " METHOD: 
SPEC:CF:CCAT:CONS : 

Afla toxin : B1 : 2 µg/kg max . c. I. I.G. 
B1 + B2 + G1 + G2 : ◄ µg/kg max. C. I. I.G . 

TARGET ASPECTS: These values ex-factory I.G . Doetinchem 

Coat ing parts : 3 % max. 

Uncoated peanuts (less than : 5 % max. 
58% coating cover on surface) 

Moisture Con total) : 3 % max. 

F.F.A . (on the fat) : 1.5 % max. 

P. O. : 6 meq 0 2 /kg fat max . 

Weight/volume : 388 g/1 +/-58 

Impurities : 5 pieces/ton max. 

MICROBIOLOGICAL: 

Aerobic plate count 

Mould 

Yeast 

Enterobacteriaceae 

E. col I 

Salmonella 

m: 

: 184 

: 182 

: 182 

: 192 

: 1 

c . f . u./g 

c.f.u . /g 

c.f . u./g 

c.f.u . /g 

c.f.u./g 

:n . p./25g 
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M:* 
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( 1 .J) 
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) 

( 1 ) 
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C. I. 8◄ . 75 

C. I. 8◄ . 75 
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C.I. 22.81 
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NEN 6873 

NEN 6873 

ISO 7◄92 

Oxoid page.2-223 

ISO 6579 

.. 

.. 

.. 

VAL. • VALUE 

DIM. • DIMENSION 

TOL. • TOLERANCE 

* The figures between 
brackets indicate 
the maximum value by 
n•5 to a maximum of 
28% of these samples 

n.p. • not present 

Ingredients: peanuts, starch, vegetable oil (with anti-oxidants E311, E328), modified starch (E1 ◄8◄) 
sugar, dextrose, salt, hydrolized vegetable protein, flavour enhancer E621, herbs, 
spices, dried vegetables, spice-extracts 

SPEC:CAL REQU:CREMENTS: 

Pack weight : 1588 g e 

Packing material: laminated foil, carton 

All checks conform C. I. I.G . 

Coding : COATED NUTS CHILI 
◄ x 1588 g e 
Best before: . ..... (6 months after production date) 
GPK 9958 

◄ bags in a carton, 56 cartons on a pallet 
Every pallet is labelled with an I.G. finished product code 

All specifications on availabllity of specified basic material A8356 peanuts 
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Bijlage 9 

Meetsysteem analyse stortgewicht CN 



Om na te gaan of de meting voor het stortgewicht voldoende nauwkeurig is om 
de gestelde nauwkeurigheid aan dit gewicht te kunnen meten is een analyse 
gemaakt van de nauwkeurigheid. 

Voor de meting op het stortgewicht wordt gebruik gemaakt van een maatcilin
der met een inhoud van 1 liter. 
Deze maatcilinder wordt gevuld met CN en daarna gewogen. 
Van het gewicht wordt het gewicht van de maatcilinder afgetrokken en zo 
ontstaat het stortgewicht. 

Er zijn drie ploegen die de metingen uitvoeren. 
Om de meetnauwkeurigheid te bepalen is heeft iedere ploeg 2 keer 1 0 metingen 
uitgevoerd op hetzelfde produkt. 

Hieruit kwamen de volgende resultaten: 

A1 A2 81 82 C1 C2 
378 378 380 383 380 383 
381 384 380 375 387 378 
380 375 375 370 383 376 
377 383 377 377 382 379 
380 379 381 380 380 380 
384 380 379 378 378 380 
380 383 384 378 378 378 
378 382 381 377 383 384 
376 380 381 378 385 380 
380 379 380 378 381 378 

ir 376 375 375 370 378 376 
a) 384 384 384 383 387 384 

m 
m 
ge 

s 
m 379.4 380.3 379.8 377.4 381.7 379.6 
td 2.2 2.6 2.3 3.2 2.8 

Waarden afgerond op hele grammen/liter 

Gemiddelde over alle waarnemingen: 379, 7 gr/liter 
Standaarddeviatie over alle waarnemingen: 2,87 gr/liter 
De maximale std. binnen een ploeg was 3,2 gr/liter 

2.3 

De range voor het stortgewicht is voor CN 50 gr/liter en voor Katjang Pedis 30 
gram/liter 

De maatbeker is met water gevuld en daarna gewogen. De maatsreep op de 
beker komt overeen met een liter. De weegschaal zit in een kalibratiesysteem. 
De afleesfout op de maatbeker zit in de afzonderlijke waarnemingen. 

De meting is nauwkeurig genoeg voor de gestelde grenzen, de std.deviatie is 
kleiner dan 1/10 van de range. De procesvariatie heeft een range van + -100 gr 
en de maximale afwijking tussen de metingen was 387-370 = 17 gram. 



Bijlage 10 

Beoordelingsmethoden borrelnoten. 

uit: 
Verslag toepassingslaboratorium voor voeding en farmacie van AVEBE Foxhol. 

Juni 1993 



2.2.2 Beoordeling van de noten 

Tijdens het drageren en het bakken werden de drageereigenschappen en 

bakeigenschappen bepaald. Een week na het bakken werden de noten beoordeeld op hardheid 

( sensorisch en instrumenteel), kJeur, expansie ( regelmaat ), grootte, krokantheid en and ere 

specifieke eigenschappen. Pas in de loop van bet onderzoek werd er een methode bedacht 

voor de bepaling van de stootbestendigheid. De stootbestendigheid werd daarom maar 

bij een beperkt aantal monsters bepaald. 

De hardheid van de coating, zoals deze wordt ervaren bij het eten van borrelnoten 

werd bepaald met de Instron Universal Testing Machine. In de Kramer Shear Cell (zie 

figuur 1.7) werden 20 g noten gecomprimeerd met een constante compressiesnelheid van 

120 mm/min. Elk monster werd in vijfvoud gemeten. De Instron meet de kracht gedurende 

de compressie en het gebruikte programma registreert de max. kracht tijdens compressie, 

de energie tot het breekpunt en de Youngs modulus. De max:imale kracht tijdens de 

compressie werd gebruikt als maat voor de hardheid van de noten. Een hoeveelheid van 

20 g noten bedekt ongeveer de bodem van de Kramer Shear Cell. 

De stootbestendigheid van de noten werd in de loop van het onderzoek ook 

instrumenteel bepaald. Deze bepaling werd uitgevoerd met een Erweka-T A-UZ tabletten

slijtage-testapparaat. Twiritig noten maakten in een cilinder met een straal van 12,9 cm 

en een dikte van 3,4 cm honderd omwentelingen. Bij elke omwenteling vallen de noten 

over een afstand van de straal van de cilinder. Als maat voor de stootbestendigheid werd 

gebruikt (geen officiele maat): 

Stootbestendigheid = (A + 0,5 B)/totaal aantal noten 

A = aantal hele noten na honderd omwentelingen 

B = aantal noten waarvan de coating voor minder dan een kwart kapot is (kleine gaatjes, 

top van de coating eraf) na honderd omwentelingen. 
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Bijlage 11 

Verbruiksverschillen CN 



IArtikel nr. omschrijving 
1343 CN mix bruin tingels 
1341 CN mix v,.;t tingles 
1342 CN mix geel tingles 
1355 Aroma oriental kenie 
1352 Aroma boursin 
1348 CN mixgeel bros SNC 087 
1300 CN Maiszetmeel 
1054 katjang battermix 
1053 katjang post flavour 
1750 Aroma tuinkruiden 
1333 Aroma mexican chili 
1350 Aroma cheese bacon 
1346 Aroma hot mex. chili 
1055 CN mix neutraal snc 290 
1337 Aroma brandal 
1340 Aromapaprika kb92.190 
1347 CN mix oranje BBQ snc 053 
1338 Aroma kenie 
1335 Aroma BBA BBQ post 
1349 CN mix bruin bros 
1009 Tingles CN mix neutraal 
1353 Aroma sour cream & union 
1736 CN mix bruin natuur1ijk 
1735 CN mix geel natuur1ijk 
1736 CN mix v,.;t natuur1ijk 

...verkelijk receptuur verschil % versch. 1-----------
3200 0 3200 ERR 
2025 0 2025 ERR 
3350 0 3350 ERR 

595 237 358 151 .05% 
275 144 131 90.97% 

6525 4667 1858 39.81% 
45250 33584 11666 34. 7 4% 
73125 110562 -37437 -33.86% 
27775 33702 -5927 -17.59% 

1810 1552 258 16.62% 
16137.5 13908 2229.5 16.03% 

913 1065 -152 -14.27% 
388 445 -57 -12.81% 

1275 1433 -158 -11.03% 
2860 2624 236 8. 99% 
2250 2466 -216 -8.76% 
1225 1129 96 8.50% 
3740 3460 280 8.09% 
169.5 181 -11.5 -6.35% 
1325 1253 72 5.75% 

288275 304 792 -16517 -5.42% 
350 355 -5 -1.41% 

73150 73847 -697 -0.94% 
84725 85311 -586 -0.69% 
62350 62506 -156 -0.25% 




