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V oorstudie voor de flexibele automatisering van de 
fabricage van een produktgroep in een klein bedrijf 

ir. M. Roeleveld 
Holec Systemen & Comp. bv 
dr. ir. H.H. van Mal 
Faculteit der Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven 

Inleiding 

De wens tot flexibele automatisering van de produktie kan 
vanuit verschillende achtergronden ontstaan. Dit kan zijn, 
verlagen van de kosten, verkorten van de doorlooptijd, 
verbeteren van de kwaliteit, of een combinatie van deze drie. 
Meer in zijn algemeenheid dus produktiviteitsverbetering, want 
de drie genoemde punten zijn afgeleide kenmerken van het begrip 
produkti vitei t. 

Voorstellen tot flexibele automatisering moeten dus oak op 
genoemde punten getoetst worden, maar flexibele automatisering 
is niet de enige mogelijkheid om tot produktiviteitsverbetering 
te komen. In de praktijk wordt echter vaak gedacht dat 
produktiviteitsverbetering in <schijnbaar) complexe situaties 
alleen, of voornamelijk te realiseren is met behulp van 
flexibele automatisering. Hierdoor dreigt flexibele 
automatisering een doel op zich te worden, in plaats van een 
middel om een doel te bereiken. 

In dit artikel wordt een voorstudie beschreven welke tot 
doel had de mogelijkheden te leren kennen betreffende de 
flexibele automatisering van de faricage van een specifieke 
produktgroep in een klein bedrijf. 

1. Aanpak 

In het algemeen kon de opdracht omschreven worden, met: 
inventariseer de bestaande situatie en geef vervolgens aan 
langs welke weg de gewenste situatie bereikt kan worden. Toets 
dit geheel vervolgens op de haalbaarheid <technisch, 
financieel, organisatorisch en sociaal). 

De gewenste situatie kon vanuit de opdracht omschreven 
worden, als zijnde een volledig ge~utomatiseerd 
produktieproces, dat geheel flexibel is in capaciteit en 
varieteit. Eigenlijk ging deze omschrijving te ver, omdat er al 
een vertaalslag plaats had gevonden. De automatiseringsgedachte 
kwam voort uit de wens naar produktiviteitsverbetering, met als 
achtergrondgedachte dat dit alleen te realiseren zou zijn met 
behulp van automatisering. Dit betekende dat het 
"automatiserings-alternatief" oak afgezet moest worden tegen 

585 



andere mogelijkbeden die produktiviteitsverbetering zoud~n 

geven. 
Tegen deze acbtergrond was gekozen voor een aanpak in de 

volgende fasen: 
a) Een globale inventarisatie van bet produktieproces. 
b) Detaillering van bet produktieproces met betrekking tot 

de produktiviteit <met name de bezetting, efficiency, 
afval, doorlooptijd en kosten per man/machine-uur). 

c) Nagaan in hoeverre bet produktieproces veranderd zou 
moeten worden, om automatisering maximaal rendement te 
geven. 

d) Ver·anderingsvoorstellen als gevolg van punt c uitwerken. 
e) De baalbaarheid van automatiseringsalternatieven nagaan. 
f) Het formuleren van een automatiseringsplan. 
g) Schriftelijke rapportage. 

In de eerste twee fasen vond de bescbrijving plaats van de 
bestaande situatie. De bestaande situatie is geanalyseerd en 
waar mogelijk zijn veranderingen voorgesteld om de 
produktiviteit te verhogen. Vervolgens zijn in fase drie de 
eisen bepaald die vanuit automatiserings-oogpunt aan het 
produktieproces gesteld worden. Hierna beeft de verdere 
uitwerking van bet automatiserings-alternatief plaatsgevonden. 

Na de eerste fase van bet onderzoek, werd besloten om eerst 
de nabewerkingen te analyseren en de voor- en 
tussenbewerkingen buiten beschouwing te laten. Later zijn 
alsnog een aantal facetten van de voorbewerkingen nader 
ui tgewerkt. 

In oktober 1985 is met de voorstudie begonnen. 

2. Globale inventarisatie van het produktieproces 

Het produktieproces kan opgedeeld worden in drie 
achtereenvolgende bewerkingsprocessen. De voor- en 
nabewerkingen zijn continue processen en de tussenbewerking 
betreft een batch proces <=droogproces>. De produktiefasen zijn 
ontkoppeld door voorraad. De handling is in de gehele fabricage 
nagenoeg handmatig. De seriegroottes varH~ren van 1. 000 tot 
100.000 stuks. De doorlooptijd is gemiddeld twee dagen. De 
gemiddelde dagproduktie betreft ongeveer 100.000 stuks. 

Uit de analyse van de kostprijs<opbouw) kwam naar voren dat 
door bet hoge materiaalaandeel <>60%) de inkoopfunctie zeer 
belangrijk is, waaruit kan worden afgeleid dat dus oak 
produktieafval een belangrijk punt is. Op basis van het 
gemiddelde voorraadvino van verschillende grondstoffen kon 
geconcludeerd worden dat het inkoopsysteem redelijk 
functioneerde. Daarentegen waren van produktieafval weinig 
historische gegevens beschikbaar. Om een beeld van de 
produktiviteit van bet gehele produktieproces te krijgen, is 
door combinatie van bescbikbare gegevens de produktie in stuks 
per manuur bepaald, figuur 1. De manuren bebben betrekking op 
zowel directe als indirecte uren. Verbeteringen in de 
produktiviteit kunnen bet gevolg zijn van handiger en/of harder 
van mensen, maar ook van bet ter beschikking krijgen van betere 
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lliddelen. Er is een stijging van de produkt1v1te1t te zien, 
~arbij opgemerkt meet worden dat gedurende de onderzoekperiode 
;een belangrijke investeringen zijn gedaan. 

;tuks ~ ; ~~.'. ' ' --r=
!~/---~-'i:, 

,....;..---! -.....r: : : • : )er 

Jur 

JFMAMJJASOHOJFMAM 
111aanden 

figuur 1: Produktiviteit van het totale produktieproces 

Bij automatiseringsstudies moet met betrekking tot de 
~oederenstroom van achteren naar voren in het produktieproces 
5ewerkt worden. Verbeteringen leiden dan het snelst tot 
-esultaten. In verhouding tot de voor- en tussenbewerkingen 
rlaren er juist van de nabewerkingen weinig of geen gegevens 
~schikbaar. Alle aandacht binnen het bedrijf was gericht 
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figuur 2: Bezettingsgraad van de machines voor nabewerkingen 
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geweest op de eerste twee groepen bewerkingen. Nadat door 
uitwerking en aanpassing van bestaande gegevens de 
bezettingsgraad van het machinepark was bepaald (figuur 2>, was 
het duidelijk dat een nadere analyse van de nabewerkingen 
noodzakelijk was. Gegevens over storingen, redenen tot 
onderbezetting e.d. waren onbekend. Op zich werkte de 
presentatie van dit plaatje al als een "eye-opener". Dat de 
bezetting over het machinepark zo laag was, had men zich niet 
gerealiseerd. Om meer gegevens te genereren is een nieuwe 
registratie van de produktie ingevoerd. Op basis van de 
resultaten van deze registratie zijn een aantal maatregelen 
genomen om de produktiviteit te verbeteren en de produktie van 
afval te verminderen. In de <arbeids>produktiviteit <van deze 
produktiefase> was dan ook vanaf januari duidelijk een stijging 
te zien <zie ook figuur 5>. De hoeveelheid produktieafval 
daalde door genomen maatregelen met 10%. 

3. De nabewerkingen 

Het was in het nabewerkingsproces een ondoorzichtig 
gebeuren. Om meer inzicht te krijgen, is er een nieuw 
produktie-formulier ingevoerd. Daarvoor warden een aantal 
bestaande formulieren gecombineerd met toevoeging van een 
aantal punten. Op deze manier is inderdaad al snel een vrij 
.goed inzicht ontstaan. 

·. Het krijgen van inzicht in het produktieproces was de 
primaire doelstelling voor het invoeren van de registratie. 
Produktieregistratie moet echter niet een eenmalig gebeuren 
zijn, maar een continue graadmeter van de produktie. Er kan dan 
sneller op knelpunten ingesprongen worden, omdat ze eerder 
gesignaleerd en beter omschreven kunnen worden. !evens is er 
historische informatie aanwezig voor een nadere analyse. Op 
deze manier ontstaat een meet/regelsysteem. Het functioneren 
van de produktie is te meten en te vergelijken met <dan 
inmiddels gegenereerde) normen. Het is daarna Dcgelijk aktief 
en gericht in te grijpen in het produktieproces <1>. 

Voor de nabewerkingen worden tien verschillende 
machinecombinaties gebruikt. Voor de bepaling van de 
man/machine benutting is gebruik gemaakt van het urenschema in 
figuur 3. Dit urenschema is gemaakt op basis van het schema van 
Bakker e.a. <2>. De breedte van het schema geeft de totaal 
beschikbare machinecapaciteit aan, op basis van 16 uur per 
machine per dag. Slechts een beperkt gedeelte van de totaal 
beschikbare machine-uren wordt gebruikt voor nuttige produktie, 
namelijk de effectieve produktie-uren. De resterende tijd kan 
opgedeeld worden in tien oorzaken ter verklaring van de niet 
<goed> gewerkte uren. In het urenscheaa wordt de totaal 
beschikbare machinecapaciteit dus opgedeeld in elf <vertikale> 
blokken. Een aantal van deze blokken kunnen nag weer 
gerubriceerd worden volgens gezamelijke kenmerken, welke als 
horizontale blokken zijn weergegeven. De meeste gerubriceerde 
blokken spreken voor zich, alleen het blok benodigde 
man/machine-uren behoeft een nadere uitleg. De benodigde 
man/machine-uren <= draai-uren> zijn de uren dat er operators 

588 



aan de machine<s> staan. Het aantal benodigde man-uren wordt 
dan bepaald door, per machine de man/machine-uren te 
vermenigvuldigen met het aantal oper4tors per machine. 

totaal beschikbare machine-uren (16 uur per machine per dag) 

beschikbare capaciteit 

belemmeringen 
organisatorisch technisch c: 

Q) 

= sti lstand-uren = stop-uren .... 
:::> 

' Q) Q) .... . .... 
Ill .... .... ~ 
> N :::> 
Q) .. "0 .... Ill .... ., 0 .... Ill .a > .... 
c: 0 .... ttl a. 
Q) .... ., 

'H Ill Q) c: 
al ...... .. ~ Cll Cll 

Q) c: .. ...... 'H Q) ~ Cll > .... Q) Cll II .... "0 ...... al . ... Cll .... ...... a. .... ttl .. c: c: E .... . .... 
al ...... 0 Ill .c 0 0 Cll al .... .. Cll 0 Ill c: .... (J 
al .... c c c: c: Ill .... Cll al Cll a. II) II II Cll Cll .. Q) N a. ..... 
II E II II Q) II II 0 0 Q) ..... .. 0 C\ C\ C\ C\ a. a. "0 .. Cll 

I 
j benodigde man/machine-uren 

figuur 3: Urenschema voor de meting van man/machinebenutting 

3.1 Ejjectieve produktie-uren 

De effectieve produktie-uren worden berekend door per 
machinecombinatie het gemaakte aantal produkten te delen ~oar 
het toerental. De effect !eve produktie-uren z ij n name'lij k 
rechtstreeks gekoppeld aan het toerental van de machine. Iedere 
machine draait met een bepaald aantal slagen per minuut. Elke 
slag levert een gereed produkt op. Per tijdseenheid zou er dus 
een vaste hoeveelheid produkten gemaakt moeten worden. De 
technische belemmeringen veroorzaken echter stilstand. Om een 
bepaalde produktie te maken is meer tijd nodig dan op basis van 
het toerental verwacht zou kunnen worden. Het toerental wordt 
bepaald door de mogelijkheden van de machine en de, aan de 
machine werkende operators. Per machine gold een vast 
toerental, onafhankelijk van het type produkt dat werd gemaakt. 
Gedurende de onderzoeksperiode is voor iedere machine bij ieder 
type te maken produkt nagegaan wat het maximale toerental was 
en wat de begrenzing vormde voor dit toerental. Indien mogelijk 
zijn problemen opgelost. De verhogingen van toerentallen zijn 
gerealiseerd zonder dat de stop-uren door technische 
belemmeringen toegenomen zijn. laast het verhogen van de output 
per tijdseenheid per machine is een deel van de produktie van 
laag-produktieve machines naar hoog-produktieve machines 
verschoven. Het bleek namelijk dat de helft van de 
macbinecombinaties ongeveer een 40% produktiever waren, 
uitgedrukt in stuks per manuur, dan de andere helft. Er is 
getracht de noodzaak tot produktie op de laag produktieve 
machines te beperken. De produktie die nag over is gebleven op 
de langzame machines bet~;eft bepaalde zeer specifieke 
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produkten, of is voor de volledig benutting van de personele 
capaciteit, als ~~n of meerdere van de snellere machines niet 
gebruikt kunnen worden. 

3.2 Stop-uren en efficiency 

De stop-uren zijn uren die ontstaan door technische 
belemmeringen. Er staan dan wel operators aan de machine, maar 
er worden geen produkten gemaakt. De stop-uren worden 
uitgerekend door van bet aantal man/machine-uren aan de machine 
de effectieve produktie-uren af te trekken. Voor een verdere 
opsplitsing van de stop-uren is gekozen, omdat door het 
aangeven van de globale oorzaken, de richting aangegeven wordt 
op welke manier eventuele verbeteringen aangebracht kunnen 
worden. De stop-uren kunnen als maatstaf voor de efficiency 
gebruikt worden. Indien produktie-uren als offers en de 
effectieve produktie-uren als verwachte <minimale> offers 
gezien worden om een bepaalde hoeveelheid produkten te maken, 
dan kan de efficiency als volgt omschreven worden: 

efficiency verwachte offers/werkelijke offers 
effectieve prod.uren/(eff. prod. + stop-uren> 
effectieve prod.uren/ draai-uren. 

Als voor alle machinecombinaties tezamen, de stop-uren nader 
geanalyseerd worden, dan blijkt dat de stop-uren maar 
gedeeltelijk verklaard worden door de gestelde oorzaken <zie 
figuur 4, gemaakt op basis van de gegevens uit de nieuwe 
registratie van de produktie>. Er "missen" uren. 

4.5 (. 

4.3 % 

I 
! 65.8 ;~ 

nlet verklaard TOTAAL STOPUREH = 100~i 
----------------------1 

figuur 4: Verdeling van de stop-uren 

Om meer duidelijkheid te krijgen is een tijdstudie 
uitgevoerd. Het resultaat daarvan was dat de stop-uren, buiten 
echte machine- en materiaalstoringen, bleken veroorzaakt te 
worden door: 

- een procesonnauwkeurigheid in een voorbewerkingsproces. 
- opstarten na het omstellen. 
- bet begin, wisselen en einde van de produktieploegen. 
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3.3 Stilstanduren 

Bij de verdere opdeling van de stilstand-uren is gekozen 
voor de opdeling in: 

- geen balffabrikaten 
- geen stellers 
- geen operators 
- geen orders 

Voor deze opdeling is gekozen, omdat bet door iedereen te 
begrijpen is en de resultaten van de registratie dus redelijk 
betrouwbaar kunnen zijn. 

Geen balffabrikaten is het gevolg van bet te laat inplannen 
van, of een storing in de voorgaande produktiefasen. 

Geen stellers is enerzijds bet gevolg van een incidentele 
piek in het stelwerk, anderzijds van het feit dat de stellers 
oak tot taak hebben storingen te verhelpen. Tijdens het 
omstellen van een macbinecombinatie kwam bet regelmatig voor 
dat er problemen waren op andere machinecombinaties. De 
problemen moeten opgelost worden en dus ontstaat er stilstand 
op de te ste llen machine. 

Geen operators komt voor als de produktmix zodanig is dat er 
in de personele capaciteit geen ruimte is. Tevens komt het veel 
voor, dat als het omstellen een uur voor bet wisselen van de 
ploegen klaar is, dat de nieuwe ploeg pas start met de 
produktie. Dit is begrijpelijk vanuit bet oogpunt van optimale 
manbenutting, maar het verlies aan produktie-uren is niet 
')ering. Dit punt is belangrijker naarmate er vaker omgesteld 
~oet worden. Verbeteringen ZlJn te realiseren door reele 
_;chattingen va.n bet omstellen te bepalen en daar in de planning 
rek<?nine, mee te houden (minder speling inplannen). 

De stilst.and-uren, in het totale machinepark, werden voor 
het grootste gedeelte veroorzaakt door gebrek aan orders. Als 
er vanuit wordt gegaan dat zuveel mogelijk op de 
hoogproduktieve machine<,; geproduceerd wordt, dar: ontstaan er 
tact stil·st3.nd.-uren op deze hoogproduktieve machines door: 

l i af:::.ternming3verliezen <= planmatig) 
?l incidenteel ongunstige produktrnix. 

Afsternmingsverliezen onstaan als in de planning extra ruimte 
wordt geL:1ten tussen verschillende produkt ieruns voor het 
opvanB;en van onzekerheden, of ::Jmdat het voor de toewijzing van 
.J"' operators aan de machinec:ombinaties gunstiger uit komt. Om 
rle :1fstemmingsverliezen op de hoogproduktieve 
~cb~n~curobinaties te beperken, moet er ruimte geschapen worden 
op d•2 andere machinecombinaties. Dit ·betekent dat voor die 
ander~ ma':hinecornbinaties langere doorlooptijden ingepland 
moe ten worden. Tij dens het ornste 11 en van een haag prod ukt i eve 
rrldcbine·~ombinath~ kunn•_•n de opPrator:s aan een laag produktieve 
mac:hi ne, rJmbinrttie geplr;nd zijn. Als het urnstellen klaar is, dan 
moeter de Gperators van de laag produktieve aan de hoog 
pr,:Jdukt ieve rnachinecornbinat. ie komen werken. De benutting van de 
hoog ;)roduktieve rnachinecornbinatie wordt beter ten kost-= van de 

591 



laag produktieve. De doorlooptijd van een afroep/order op een 
laag produktieve rnachinecombinatie wordt langer, omdat de 
produktie van een afroep/order steeds onderbroken wordt. 

Jncidenteel kan het zo zijn dat de produktmix zodanig is dat 
de laagprodukt ieve machines moeten lopen <ten koste van de 
hoogproduktieve). De produkteisen zijn dan zodanig dat deze 
alleen gerealiseerd kunnen worden op de laag produktie 
machines. Dit is alleen te verhelpen door technische 
aanpassingen op de snellere machines te maken, waardoor de 
noodzaak tot het gebruiken van de langzame machines niet meer 
bestaat. 

De afroepgrootte in combinatie met het omstellen is een 
steeds terugkerend probleem. De ontwikkelingen in de toekomst 
draaien om dit punt. Er kan dan bijvoorbeeld ook overwogen 
worden om vaste man/machine-combinaties in te stellen. De 
operators moeten dan zodanig opgeleid worden dat ze oak zelf de 
machinecombinaties <gedeeltelijk) kunnen omstellen. Op basis 
van de nu beschikbare gegevens, kan dan op de snelle 
machinecombinaties ruim twee machine-uur per dag meer benut 
worden dan nu het geval is. Dit is een stijging van de 
bezetting ten opzichte van de bestaade situatie van 20%. 

3.4 Omsteluren 

Het aantal omstel-uren dat aanleiding geeft tot stilstand op 
machines wordt bepaald door: 

- verschil in typen produkten 
- mogelijkheid tot stellen buiten machine-uren om 
- eigenschappen van de machine 
- vaard igheia van de omste ller. 

Er werd en wordt getracht zodanig te plannen dat die typen 
produkten achter elkaar op een machine komen, waar de meeste 
overeenkomst tussen zit. Dit is echter lang niet altijd te 
realiseren, omdat bijvoorbeeld aan bepaalde leveringstijden 
moet worden voldaan en de machines hebben niet dezelfde 
mogelijkheden. 

Als het mogelijk is om bepaalde handelingen buiten de 
machine-uren om te doen, is dat natuurlijk sterk aan te 
bevelen. Er zijn nu dan ook speciale karretjes in gebruik 
genomen waar alle benodigde stelonderdelen opgelegd kunnen 
worden. Hiervoor werd het wel noodzakelijk dat de stellers de 
beschikking kregen over informatie met betrekking tot het 
moment van aflopen van een bepaalde machine en het nieuwe 
ordernummer, waarnaar omgesteld diende te worden. 

Naast deze organisatorische aspecten van het omstellen, is 
er vaardigheid van de steller <bepaald door aanleg, training, 
=rvaring en motivatie> en de moeilijkheidsgraad van het 
omstellen. Bij alle machines is het omstellen een kwestie van 
'trial and error". Alles wordt op het oog ingesteld, waarna 
door proefdraaien en nameten voor de fijnafstelling gezorgd 
moet worden. Dit is niet erg, als er maar een keer per jaar 
omgesteld hoeft te worden, maar als een machine bijna iedere 
iag omgesteld moet worden, wel. Het omstellen neemt dan veel 
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produktie-uren in beslag en de boeveelbeid afval zal oak omboog 
gaan < door bet proefdraaien>. Door de complexiteit van bet 
stelwerk zijn tecbniscb geed onderlegde JEnsen voor bet 
omstellen noodzakelijk en is de inleerperiode relatief lang. De 
tijd nodig voor bet omstellen zal, zonder grote investeringen, 
voor de bestaande machines niet veel verkort kunnen worden. Als 
de trend zicb doorzet naar steeds kleinere afroepen zal ook bij 
de aanscbaf van nieuwe macbinecombinaties of extra apparatuur 
meer naar de verbetering van de omstelbaarbeid gekeken moeten 
worden dan naar out-putverboging alleen. Voor de 
macbinecombinaties kan zelfs gesteld worden, dat die speciaal 
ontworpen moeten zijn voor bet snel omstellen. De buidige 
systemen zijn alleen gericbt op boge output bij lange series. 

Door de genomen maatregels is op grond van bet door de 
registratie verkregen inzicbt de produktiviteit van de 
nabewerking vanaf december al beboorlijk gestegen, figuur 5. 

st.uks 
per 
anuur _ 

J F M A M J J A S 0 H D J F M A M 
~~aanden 

figuur 5: Produktiviteit van de nabewerkingen 

3.5 Afva/ 

Bij de verandering van de urenregistratie, is ook de 
verwerking van de afvalregistratie veranderd. Per 
machinecombinatie, per ordernummer (afroep;>, wordt nu bet afval 
in de nabewerking geregistreerd, opgesplitst in vier soorten. 
Door maatregelen op basis van bet via de registratie verkregen 
inzicbt, kon bet afval met 10% gereduceerd worden. Tevens kwam 
naar voren dat een procesonnauwkeurigbeid in een 
voorbewerkingsproces voor een groat gedeelte verantwoordelijk 
was voor bet afval in de nabewerking. 
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4. Automatiseringsvoorstel 

Uit de global.: inventarisatie van het produktiepro·:es was oi 
snel gebleken dat in het bedrij f onvoldoende beheersing van d•· 
processen (zie ook <3>) aa.nwezig was om verder te kunner 
autoroatiseren. In de studie zijn in eerste instantie een aant 3 • 

voorstellen gedaan en ook uitgevoerd om de produktiviteit +e 
verbeteren zonder dat grate investeringen nodig waren 
Eenvoudige roaatregelen, op basis van verkregen inzicht in ':1.
versc:hi.llende fabricageprocessen, wa.ren genoeg. 

4.1 Automatisering in relatie tot produktkeuze 

Bij de ui twerking van verdere automatiseringsvoorstellen 1o; 

het van belang dat het bedrijf een keuze maakt op welke markc 
zij zich zal gaan richten. De grootserie markt vraagt om ee;, 
geautomatiseerde l ij nproduktie, waarbij technische oplossinge;. 
gevonden moeten worden voor de nu batchgewijze tu•:>senbewerkio.t: 
en voor het transport. De processen moe ten daarbij nog goed c:: 
elkaar worden afgestemd. De kwaliteitsmarkt vraagt korte serie" 
van speciale produkten. Hiervoor zou vooral in de voor- end~ 
nabewerkingen vaak moeten worden omgesteld en dus ontstaan oer 
veel' stilstand-uren. Dit vraagt om een nieuw antwerp van d.
machines. Zoveel mogelijk moet uitgegaan worden van universe~e 
machines, vooral wat betreft de besturingen, die met behulp van 
specifieke standaard uitwisselbare modules snel kunnen wor•Je;. 
aangepast voor de gewenste soorten bewerkingen aan ·l~ 
verschillende produkten. Het antwerp van de machines en modul"~ 
moet daar spec:ifiek op gericht zijn. Het komt er dus op n~n; 
dat de marktkeuze grotendeels bepalend is voor het antwerp v":' 
de machines. 

4.2 Het belang van de relatie tussen processen 

Het doel van automatisering is het verlagen van·de koster., 
verkorten van de doorlooptijd en verbeteren van de kwalitei: 
Verlaging van de kosten kan worden bereikt door: 

1) een hagere output per tijdseenheid. 
Mensen vormen vaak een beperkende factor als de 
snelheid van produceren verhoogd wordt. Door menselijk~ 
handelingen te automatiseren, kan de produktiesnelheid 
vaak opgevoerd worden. 

2> het verminderen van de loonkosten. 
Als menselljke handelingen <goed) geautomatiseerd 
worden, dan geeft dit besparingen in man-uren en 
loonkosten, De stijging in de kosten per machine-uren 
moeten overgecompenseerd worden door het verlagen van 
de loonkosten per machine-uur, om een voldoende 
terugverdientijd te kunnen realiseren. 

De handmatige werkzaamheden die bij het onderzochte bedrijf 
voor automatisering in aanmerking kwamen, betroffen <1> de aan
in- en afvoer van grondstoffen, halffabricaten en eindprodukten 
naar en van de verschillende produktiefasen <2> de visuele 
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inspecties en andere co~trOle-werkzaamheden <3> het om-, in- en 
bijstellen van de mach~nes. 

Belangrijk bij dit soort studies is om vooral ook de 
relaties tussen de processen geed te bepalen. Zo bleek onder 
andere uit de analyse van de stilstand-uren van de 
nabewerkingen dat tijd- en aateriaalverlies voor een belangrijk 
deel kon worden toegeschreven aan een niet geed werkende 
machine in de voorbewerkingen. Uit de problemen in het 
natraject zijn de funkties gespecificeerd die de DDchine zou 
moeten hebben om van deze probleaen af te zijn. Zo'n machine 
bleek niet te koop, zodat er bij een ontwerpburo <4> een 
offerte is aangevraagd voor een nieuw te ontwikkelen concept. 
Deze nieuwe machine zou voorzien zijn van optische sensoren en 
een instelbare electronische regeling om met grotere 
nauwkeurigheid het gewenste proces te kunnen uitvoeren. Op 
basis van de gegevens uit de offerte van het betreffende 
ontwerpburo en de gegevens uit het onderzoek is het economisch 
profiel voor· de nieuwe machine bepaald. Verbeteringen van 
kwaliteit, doorlooptijd en kosten worden met deze nieuwe 
machine bereikt. Zie figuur 6, bepaald met behulp van de 
kapitaalwaarde-methode, waarbij de rentabiliteitseis 25~ is. 

I~ 1. 0 x_. -,..1_05-=g~u_l d~e_n -------~--:--c---:-,----,---,---. .....,.;_-J 

P . ==,-~..,I 
e 5 --'~---;---,--'~---,-~----:.___;_-;---'---~---==~-: ~~ ~~-- l 

I or•·• •_, '"_;--;_ 

i ~~~r:;!~~=- :-~ 

10 12 14 16 18 20 ,al; 

.:.'T 
kuar·ta len 

figuur 6: Economisch profiel voor de investeringsbeslissing 

Voorts kwam door een analyse van de procescondities <in de 
voorbewerkingen) en de produktspecificaties naar voren, dat 
door een kleine aanpassing in de toevoer van de grondstoffen, 
de produktiesnelheid met 15~ opgevoerd kon worden. 

Over de verdere aanpak zijn richtlijnen gegeven met de 
daarbij horende te neuen beslissingen. 
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Conclusie 

Automatisering vraagt dat het bedrijf voldoende inzicht 
heeft in, en beheersing heeft over, de processen. Hier moet dus 
eerst aan gewerkt worden. Het zichtbaar maken van de prestaties 
van mensen en machines en het betrekken van de 
produktiemedewerkers daarin, werkt voor de mensen motiverend en 
kan tot verbeteringen 'leiden. De wijze waarop ~t 

automatisering omgegaan wordt, wordt bepaald door de keuze van 
de markt waar op geopereerd zal worden. Het is belangrijk om 
bij een automatiseringsstudie voldoende aandacht te schenken 
aan de relaties tussen de processen. Verbetering van bet meet
en regelsysteem van een machine in de voorbewerkingen bleek 
grate besparingen te geven in de nabewerkingen. 
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