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SAMENVATTING 

Een melkverwerkend bedrijf is systematisch doorgelicht met als doel: 

de "in huis" ontwikkelde analysemethodiek in praktijk te brengen en 

zonodig bij te stellen, 

- automatiseringsteepassingen te formuleren en te evalueren, 

-voorstellen aan te dragen om de voor dit specifieke bedrijf geldende 

problemen op te lossen. 

De studie heeft helder aan het licht gebracht wat de knelpunten binnen 

het bedrijf zijn, waardoor de methode bruikbaar is gebleken. 

De analyse heeft tevens bewerkstelligd dat inzicht is verkregen in mo

gelijke toekomstige verbeteringen zodat daar rekening mee gehouden kan 

worden bij de invoering van een flexibel automatiseringssysteem. 

Er zijn voorstellen ontwikkeld waardoor de problemen van dit bedrijf 

kunnen worden opgelost. Én meer: 

Een volledig geautomatiseerde melkverwerking wordt voorgesteld waarvan 

de verwachtingen zijn dat: 

- de kwaliteit van de produkten beter in de hand kan worden gehouden, 

- ze arbeidsbesparend werkt1 

- er minder grondstof verloren gaat1 

- een goede basis is gelegd voor een daadwerkelijke produktiebeheer-

sing. 

auteur: J.N. van de Braak p-i.S 



inleiding 

0 INLEIDING 

De (proces)industrie maakt in toenemende mate gebruik van automatise

ring. 

In het produktieproces betreft dit produktievoorbereiding, machinebe

sturing, procesregeling, kwaliteitskontrole en goederendistributie. 

Anderzijds is er in de bedrijfsvoering een toenemende automatisering 

van administratie, voorraadbeheer, managementinformatie en afstemming 

van diverse produktieprocessen. 

De toenemende belangstelling voor automatisering is in hoofdzaak te 

verklaren uit de grote invloed ervan op de ekonomie van het bedrijfsge

beuren. Het beter •inspelen" op toekomstige veranderingen in de indus

trie (GOF81) blijkt eveneens een belangrijke motivatie voor verdergaan

de automatisering. 

Met name in de batch-georiënteerde industriën blijken de procesbeheer

singsfunkties arbeidsintensief te zijn en gevoelig voor bedieningsfou

ten. Om deze redenen heeft de industrie de batchprocessen lange tijd 

beschouwd als een noodzakelijk kwaad, en daar waar mogelijk vervangen 

door kontinu-processen. 

In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van komputers. De verbeter

de price/performance-ratio van de (mikro) komputer maakt het mogelijk 

ook de batchprocessen, met hun intrinsiek hogere flexibiliteit beter te 

beheersen. Integratie van procesbesturing en bedrijfsvoering wordt be

ter mogelijk: het woord procesbesturing maakt hand over hand plaats 

voor produktiebeheersing. 

Alvorens tot het inzetten van (mikro)komputers over te gaan is het zeer 

gewenst het bedrijf systematisch door te lichten. 

Automatiseringsteepassingen moeten worden geformuleerd en geëvalueerd. 

Een systematische analyse moet leiden tot (globale) specifikaties van 

procesbeheersingsfunkties. De analyse moet tevens bewerkstelligen dat 

het automatiseren werkelijk tot een integraal deel van de produktiebe

heersing wordt: waar wel (of niet) automatiseren en op welke wijze of 

auteur: J.N. van de Braak p. 1 



inleiding 

in welke vorm en tot welke graad. 

Op basis van de specifikaties en een kosten/baten-plaatje kan tenslot

te een keuze van een samenstelsel van hard- en software gemaakt worden, 

waarna tot _(gefaseerde) invoering kan worden overgegaan. 

Het afstudeerwerk is verricht bij de melkverwerkende fabriek DMV

Campina Bergeijk. 

Om de bij de melkprocessing optredende problemen het hoofd te bieden 

wordt door de bedrijfsleiding verdere automatisering overwogen. 

Doel van het afstudeerwerk was het uitvoeren van bovengenoemde analyse 

en het formuleren en evalueren van mogelijke automatiseringstoepaasin

gen voor het bedrijf Bergeijk. 

In hoofdstuk 1 wordt de analysemethode toegelicht. Aan het eind daarvan 

wordt -in kort historisch perspektief- de bedrijfsproblematiek ge

schetst, die de aanleiding vormde de hulp in te roepen van de TH. 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige situatie van de fa

briek in Bergeijk. De systematische analyse wordt in hoofdstuk 3 behan

deld. Een eerste synthese van de automatiseringamotieven vindt U in 

hoofdstuk 4 waar tevens een aantal oplossingen worden geschetst, die in 

het daaropvolgende hoofdstuk "in-depth" worden behandeld. Hoofdstuk 6 

tenslotte is een nabeschouwing waar in nog kort wordt ingegaan op toe

komstige aktiviteiten. 

Tenslotte wil ik vanaf deze plaats nog een ieder danken, die mij bij 

dit onderzoek hebben begeleid en ten dienste stonden. 

Dankzij de inspanningen van mijn begeleiders, Ir. van der Heijden en 

prof. Rademaker, is deze laatste fase van mijn studie·een uiterst leer

zame periode geweest. De supervisie van het projekt aan DMV-zijde lag 

in handen van Ir. Joosten. De goede verstandhouding en zijn brede ken

nis en belangstelling hebben ertoe bijgedragen dat het afstuderen naast 

een vruchtbare tot een plezierige periode is geworden. 

DMV-Campina ben ik dankbaar voor de geboden gelegenheid en facili te i

ten, en dank aan mijn vrouw voor haar niet-nalatende steun en aanmoedi

ging. 

november 1983, Eindhoven Hans van de Braak 

auteur: J.N. van de Braak p.2 
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GEVOLGDE METHODIEK 

Dit hoofdstuk beschrijft de bedrijfsdoorlichtingsmethodiek welke is 

ontwikkeld door Rademaker (RAD78). Deze systeemanalyse is door schrij

ver dezes uitgevoerd en verder uitgewerkt. 

De methode houdt in dat het bedrijf systematisch wordt onderworpen aan 

de vraag: wat zijn de motieven voor automatisering? 

De antwoorden op deze vraag worden onderverdeeeld in de volgende kate

goriën: 

- veiligheid en wettelijke voorschriften~ 

- het werken en leven van de mens makkelij ker/ aangenamer maken ( • kom-

fort")~ 

- iets praktisch mogelijk maken ("doenlijkheid"); 

- ekonomische redenen. 

Goede toepassingsmogelijkheden van automatisering vinden we door nu uit 

te gaan van deze vier automatiseringsmotieven. 

Soms moesten "spelregels" worden ingevoerd om motieven ééneenduidig in 

een kategorie onder te kunnen brengen. 

1.1 veiligheid & wettelijke voorschriften. 

De overheidsvoorschriften zijn veelal ingegeven door veiligheidsoverwe

gingen, maar ook uit milieuoverwegingen ter voorkoming van overlast aan 

derden. 

Naleving van deze voorschriften wordt ondersteund door geautomatiseerde 

funkties: o.a. beveiliging van personeel en/of installaties bij omscha

kelingen, uitval of storingen. 

auteur: J.N. van de Braak p.3 



gevolgde methodiek 

1.2 komfort. 

Automatiseringsmotieven, die het werken en leven van de mens makkelijk

er/aangenamer maken leiden er veelal toe dat laboratoriumapparatuur au

tomatisch uitgevoerd wordt, (tekstverwerkende) kantoormachines worden 

geïntroduceerd etc •• 

In veel gevallen kan het automatisch regelen van processen naast het 

kanfort dat dit biedt leiden tot andere voordelen op het ekonomisch 

vlak. 

Als "spelregel" hanteren we dan ook dat kanfortmotieven dié motieven 

zijn die niet onder de andere automatiser ingsmotieven zijn te rang

schikken. Het moge duidelijk zijn dat overwegingen van komfort indirekt 

tot verhoogde arbeidssatisfaktie kunnen leiden. 

1.3 doenlijkheid. 

Doenlijkbeid betreft strikt genomen, gevallen die zonder automatisering 

niet praktisch uitvoerbaar zijn. Een niet al te strikte hantering heeft 

echter als voordeel dat hieronder soms waardevolle motieven vallen die 

in ekonomisch opzicht niet goed "hard te maken" zijn. 

Bij het speuren naar automatiser ingsmotieven, die de doenlij kheid be

treffen, beschouwen we de volgende kategoriën: 

- informatiestroom te groot; 

- benodigde handelingen te snel of te langzaam; 

- vereiste nauwkeurigheid te groot; 

- betrouwbaarheidBeisen te hoog; 

- onoverzichtelijkheid te groot; 

- beheersing van instabiele processen te moeilijk; 

- verrichten van taken waar de mens ontbreekt ("remote control"). 

Voor voorbeelden aangaande deze punten wordt verwezen naar RAD78. 

auteur: J.N. van de Braak p.4 
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1.4 ekonomie. 

Ekonomische redenen om te automatiseren laten zich nader specificeren 

in termen van: 

- kwantiteitJ 

- kwaliteitJ 

- kostenJ 

waartoe soms "spelregels" ingevoerd moeten worden. 

Bijv. grondstof die niet in het eindprodukt terecht komt betekent kwan

titatief produktverlies (en daardoor: gederfde inkomsten), ongeacht of 

dat bijv. komt doordat grondstof weggespoeld of vervlogen is of doordat 

(half)produkt bedorven is. Op die manier blijkt het mogelijk om menig

maal scherper zicht te krijgen op de komponenten kwaliteit, kwantiteit, 

kostenJ maar er blijven natuurlijk gevallen over waarin deze te nauw 

verweven zijn om onderscheid zinvol te maken. Omdat deze faktoren vaak 

zo vervlochten zijn is een vierde kategorie ingevoerd: algemeen. 

De kategorie algemeen bevat naast de verstrengeling kwantiteit, kwali

teit en kosten nog een item: flexibiliteit*). 

We zijn tot de slotsom gekomen dat flexibiliteit niet een opzichzelf

staand ekonomisch motief is om te automatiseren. Onderstaande toelich

ting op de drie genoemde facetten zal duidelijk maken dat het om een 

balans gaat waarbij de verschillende ekonomische aspekten tegen elkaar 

moeten worden afgewogen. 

1 • 4 • 1 k w a n t i t e i t • 

De gemiddelde produktie per tijdseenheid van een gegeven installatie 

kan verhoogd worden door: 

*) vcetrrot: 
~t flexibiliteit 'IPrdt hier beOOeld alles wat te maken heeft met het 
hanteren van het systeem, oa. het genak, de trefzekerheid en de ncge
lijkheden an snel op ardere groo:lstofferv'FCcxiukten te kU'lnen ans::hake
len. 

auteur: J.N. van de Braak p.S 
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1. reduceren van onproduktieve perioden~ 

2. versnellen van (dis)kontinue produktie ("debottlenecking")~ 

3. verkleining van de spreiding van kritische procesgrootheden. 

ad 1. Bij onproduktieve perioden denken we aan: 

- onnodig lange opstart- en downtijden~ 

- vele (onnodige) omschakelingen~ 

- uitval of storingen van apparaten of het niet meer optimaal werken 

ervan. 

De oplossing moet gezocht worden in verbeterde scheduling en/of on-line 

rendementsbewaking, opdat tijdig kan worden ingegrepen. 

ad 2. Met debottlenecking wordt bedoeld het opsporen van faktoren die 

de doorzet verlagen. Zo mogelijk kan regeling van een installatie an

ders aangepakt worden, waarbij regeltechnisch gesproken de stuur- of 

regelgrootheid niet de produktiesnelheidsbeperkende grootheid is 

(JON61). 

ad 3. DOor fluktuaties in kritische procesgrootheden te verkleinen kan 

een verhoogde gemiddelde opbrengst worden verkregen (zie fig. 1.4.1). 

F F F 

tijd tijd 

opbrengst 

figwr 1.4.1: Veri'xx:lgle cpxE!!J3st bij kleinere sp:eid~. 

auteur: J.N. van de Braak p.6 
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1 • 4 • 2 k w a 1 i t e i t • 

Een belangrijk ekonomisch motief om tot automatisering over te gaan is 

de stabilisering en/of verhoging van de kwaliteit. 

Evenals bij de doorzetbelemmerende aspekten geldt dat de spreiding van 

een bepaalde eigenschap van het produkt zo klein mogelijk moet zijn. 

Figuur 1.4.2 illustreert dit. 

D 
dichtheid D 

o, 

tijd llmin 
tijd 

fig 1.4.2: De d:i.àltheid vertocnt een zekere relatie met de kwaliteit 
Vël'l het (half) trodukt. Bij een kleinere sp:eidirç <D2> kan dichter 
naar de minÏl'II.JIÇrens W>rden op;Jes:::b:Nen: Mimer uitval of bij gelijke 
uitvalpercenbges m:irder grcmstof- of halfp:oduktverlies. 

Generaliserend zullen kwaliteitsstabiliserende en/of verhogende maatre

gelen de konkurentiepositie in zeer veel gevallen ten goede komen, door 

een betere klantappreciatie of een lager produktie-kostennivo. 

1 • 4. 3 kosten. 

Automatiser ingatoepassingen laten zich dikwijls rechtstreeks vertalen 

in verminderde kosten: minder energieverbruik door verbeterde regelin-

auteur: J.N. van de Braak p. 7 



gevolgde methodiek 

gen, door regeneratie, door snellere verwerking van halffabrikaten (la

gere tussenvoorraden) of doordat een produktiestap (konditionering 

t.b.v. opslag) kan worden overgeslagen. 

Sterk stijgende arbeidskosten zijn vaak een motief om tot automatiseren 

over te gaan. Met minder mensen, alsook door verschuiving van kontinu

/weekenddienst naar een •normale" vijfdaagse werkweek, zijn niet onaan

zienlijke besparingen mogelijk. 

1 • 4. 4 a 1 gemeen. 

De vorige paragrafen maken duidelijk dat kosten, kwaliteit, kwantiteit 

zeer nauw met elkaar verweven zijn. Het kan zinvol zijn (additioneel) 

te investeren in systeemflexibiliteit. Met deze flexibiliteit wordt dan 

het inspelen op onvoorziene situaties bedoeld. Het aanpassen van de 

produktie-infrastruktuur zal in veel gevallen noodzakelijk zijn. 

Tenslotte: nauwkeurig moeten de automatiseringsmotieven tegen elkaar 

worden afgewogen, d.w.z. liefst gekwantificeerd in één prestatie- of 

prijskriterium dat geoptimaliseerd kan worden. 

Gangbaar is dat men de kwantiteit en kwaliteit vast voorschrijft waarna 

een gunstiger (d.w.z. minder kosten met zich meebrengende) "instelling• 

van de produktie volgt. 

1.5 toepassing bij DMV-Campina Bergeijk. 

De fabriek in Bergeijk is een onderdeel van het DMV-Campina concern. 

Historisch gezien zijn in het produktieapparaat veel wijzigingen door

gevoerd. 

In de ?oer jaren heeft de stijging van de melkaanvoer geleid tot betere 

bezetting van de melkverwerkingslijnen en zijn enkele buffertanks bij

geplaatst. Een eerste generatie automatisering deed zijn intrede. 

In 1979-1980 diende een zeer abrupte omschakeling plaats te vinden. De 

melkaanvoer werd beperkt van 7 naar 5 dagen per week, bovendien diende 
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de te verwerken hoeveelheid melk door reorganisatie op koncernnivo 

drastisch opgevoerd te worden (20%). 

Teneinde aan de eisen te voldoen werden noodzakelijke (ad hoc) maatre

gelen genomen. 

Gebleken is echter dat in de ontstane situatie de kapaciteit van de ou

de standaardisatietanks onvoldoende was. De oplossing is gezocht door 

de nieuw geïnstalleerde buffertanks tevens een standaardisatiefunktie 

(waarover later meer) toe te kennen en de programmering van de circuit

schakelingen aan te passen. 

Het resultaat is: 

- een slechts gedeeltelijk geautomatiseerd systeem dat zowel voor be

dieningspersoneel als bedrijfsleiding weinig overzichtelijk is; 

- een zeer onrustige manier van werken door grote kapaciteitsverschil

len tussen aanvoer en verwerking; 

- een veelheid aan leidingwerk waardoor de wenselijk gebleken produkt

hoeveelheden registratie praktisch onmogelijk is. 

Voor Campina was dit aanleiding een onderzoek uit te laten voeren met 

als doelstellingen (J0081): 

1. Vastleggen huidige situatie; 

2. Aangeven van de wenselijke situatie vanuit de aspekten: 

- eenvoud en overzicht naar de kant van bedieningspersoneel; 

- verwerkingskapaciteiten; 

-automatisering (circuitschakelingen, eventueel aktiviteiten); 

- produkthoeveelheden en registratiemogelijkheden. 

3. Het opstellen van een plan om in een aantal fasen de wenselijke si

tuatie te realiseren. Doel van de fasering is een spreiding van 

eventueel noodzakelijke investeringen over tenminste drie jaren, 

terwijl tevens in elke fase een verbeterde en werkbare situatie 

dient te bestaan. 

Resumerend staan voor het afstudeerwerk de volgende doelstellingen een-
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traal: 

- het vastleggen van de huidige bedrijfssituatie~ 

- de methodiek ontwikkeld door Rademaker toe te passen en eventueel bij 

te stellen~ 

- na te gaan wat op grond van de analyse de wenselijke situatie voor 

het bedrijf Bergeijk is, en wel vanuit het oogpunt van de procesbe

sturing als ook vanuit produktiebeheersingsoogpunt~ 

- voorstellen te ontwikkelen ter realisering van de wenselijke situa

tie. 

Een stuurgroep (bijlage I) heeft als klankbord voor dit onderzoek 

gediend. 

Men moet zich in de bedrijfssituatie kunnen inleven en de taal der be

drijfsmensen verstaan. Interviews en checklists (B0077, EIL82) hebben 

uiteindelijk geleid tot de meeste automatiseringsmotieven. 

Het vinden van automatiseringsmotieven blijft desondanks een "kreatief" 

gebeuren. 

In een onderzoek als dit werd steeds tegelijkertijd gewerkt aan een 

aantal opeenvolgende taken (fasen) • Het was dus zeker niet zo dat de 

ene fase aanving nadat de voorafgaande volledig voltooid was~ terwille 

van de projektbeheersing bleek het in latere fasen wel zinvol "te doen 

alsof" (ARG82). 
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2 BEDRIJFSVERKENNING 

2.1 inleiding 

Primaire doelstelling van de vestiging te Bergeijk van de Divisie 

Speciaal- en Condensprodukten van DMV-Campina is verwerking van melk 

tot lang-houdbare en kwalitatief hoogwaardige produkten op een zo effi

ciënt mogelijke wijze teneinde het rendement te maximaliseren. Er wordt 

hoofdzakelijk op order geproduceerd. De omzet naar derden bedroeg in 

het fiscale jaar 1982 ca. Hfl 250 miljoen. De belangrijkste grondstof

fen zijn melk, suiker en cacao. Er wordt jaarlijks 240 miljoen liter 

•rauwe" melk verwerkt tot: 

1. geëvaporeerde melk ("evap")7 

2. gesuikerde gecondenseerde melk ("condens"), 

3. koffieroom, 

4. volle en magere chocolademelk, 

s. karnemelkpoeder (relatief kleine hoeveelheid), 

6. boter, 

7. ondermelk. 

Kenmerkend voor de produktie is de semi-kontinue verwerking van de cir

ca 4600 ton melk per week7 700 ton wordt verwerkt tot in flessen ver

pakte produkten, 900 ton wordt verwerkt tot condens en 3000 ton tot 

evap, evenals de condens verpakt in blikjes of vaten. 

Bij de produktie zijn de hygiëne en de kwaliteitskontrole van bijzonder 

belang. Steeds meer aandacht wordt geschonken aan systematische analy

ses van de produkten en van de omstandigheden waaronder die worden ge

maakt. 

Melk is een relatief dure grondstof, op basis van een vetprijs van cir

ca Hfl 11 ,-- per kilo was de literprijs (CAM82) van melk in 1982 ong. 

Hfl 0,68 (waarvan Hfl 0,41 vet). 

De (bederflijke) melk wordt op ca s•c met melktankauto's aangevoerd. 
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Indien nodig wordt extra melk aangevoerd vanuit het moederbedrijf in 

Veghel. 

De melksamenstelling is afhankelijk van weer en seizoen (zie figuur 

2.1) en van de herkomst. Vet (gem. 4%), de vetvrije droge stoffen (ei

witten, lactose, melkas etc. totaal gem. 9%) en water (ca. 87%) zijn de 

komponenten. 

Gemiddeld zit er meer vet in de melk dan nodig is voor de produkten die 

gemaakt worden; het teveel aan vet wordt tot boter verwerkt. Een teveel 

aan rauwe melk wordt verwerkt tot boter en ondermelk. Deze resterende 

ondermelk wordt in hoofdzaak aan Veghel doorgeleverd. 

25 

I' 
10 

I I I 
:. 

I I 1
1 

I 
jan. dec. 

figuur 2.1: Verloop vet/eiwib-Yertn.ding melk in het seiz:len. 
Broo: Jaarversl..:ç van de B:n:l Vëll Cl:lë.p!ratielre 

ZUivelfabrieken Friesland in 1970. 
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2.2 Produktieschema 

In grote lijnen is het produktieschema van de fabriek in Bergeijk weer

gegeven in figuur 2.2: 

RAUWE MELK SUIKER CACAO) 

I 

I ' 
. 

warmtevoor he-
handeling 

' I ontromen I t 
_._ 

l Standaardiseren c.q. Bufferen I 

ind+en • • I r I sterilisatie I karnen I 
I I 

l 
(Ev!P) 

_i ' i i . 
CONDENS KOFFIEROOM CHOC.MELK KARNEMELK BOTER 

I 1 I I 

* * lnastandaardiseren I lnastandaardiseren I 
I afvullen I I afvullen I 

I 

I sterilisatie I I verpoederen ~ • " 
I etiketteren/verpakken ~ 

"' . 
KOFFiEROOM (cHOC.MELK (BOTER CONDENS EVAP MELK :J OND~~ 

POE DE MELK 

figuur 2.2: Proiukties::hsna van aarwoer tot ei.m!;rcdukt. 
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Bijlage II geeft het bewerkingaschema in meer detail weer. 

Niet opgenomen in de hierna te beschrijven produktiestadia zijn het 

karnen en verpoederen (de verpoederinstallatie wordt ontmanteld), de 

botermakerij, de blikfabrikage, de eindsterilisatie alsmede het etiket

teren en verpakken. 

De te beschrijven produktiestadia zijn voorzien van "konstateringen", 

die zo helder mogelijk knelpunten binnen deze stadia weergeven. 

Tenslotte is er apart aandacht geschonken aan het reinigen, de kwali

teitskontrole, en de bedrijfsorganisatorische/administratieve taken. 

2.3 aanvoer. 

De "rauwe melk" (voor definities zie bijlage III) wordt tussen 9.00 en 

17.00 uur aangevoerd met tankauto's (8 à 14 ton), de zogenaamde Rijden

de Melk Ontvangst: RMO. Deze aanvoer is ca. 980 ton per dag (125 ton 

per uur gemiddeld)7 's zaterdags ca. 680 ton en op woensdagen en zonda

gen niets. 

De RMO-wagens kunnen op een achttal lospunten gelijktijdig de melk 

kwijt in een tweetal buffertanks van 60 ton elk. Het lossen duurt ca 15 

minuten en geschiedt door "vrije val" van de melk. Na het lossen kan de 

rauwe melk vrijwel onmiddelijk de fabriek in1 daartoe zijn er 5 afvoer

lijnen: twee leidingen (3") gaan rechtstreeks naar twee melkvoorverwar

mers (pasteurs) en drie leidingen (4") via een "manifold" (fig. 2.3) 

naar verschillende tanks (M16-M20). In de praktijk wordt rauwe melk al

leen naar M17 verpompt. 

De thermiseur (een pasteur met een andere voorverwarmingstemperatuur) 

kan zijn melkvoeding alleen betrekken uit tank M17 via een pomp. 

Een "Alfa-Laval Alert 100" automatiseringssysteem bedient de pompen en 

kleppen zodanig dat de laatstgenoemde drie lijnen naar het manifold op

eenvolgend in bedrijf komen als de lostanks voor resp. 20, 60 en 80% 

gevuld zijn. 

auteur: J.N. van de Braak p.14 
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therrniseur 

figuur 2.3: Pasteurs, 'Bletmiseur en lllëllifold. 

2.4 kwaliteit van de rauwe melk. 

3 ::x200M 

Circa 90% van de leveranciers leveren melk van kwaliteitsklasse I, 

d.w.z. met minder dan 100.000 bacteriën per ml. De mediaanwaarde van 

dit "kiemgetal" is ca. 24.000. De kwaliteit van de rauwe melk kan na

delig beïnvloed worden door het voorkomen van een specifieke bederfflo

ra (Pseudomonasachtigen) in de logaritbaische groeifase, hetgeen in

houd dat deze melk aan het bederven is cq. dat de er uit te vervaardi

gen produkten een verhoogde kans op bederf hebben. 

In Bergeijk is gemiddeld 1 op de 12 RMO-vrachten aan te merken als po

tentiële oorzaak van bederfJ daarom moet de ontvangen melk zo snel mo

gelijk gestabiliseerd worden. De huidige pasteurisatie/thermisatiekapa

citeit is echter slechts 95 ton/uur, terwijl de melkaanvoer gemiddeld 

ca. 125 ton/uur bedraagt. Er ~t dus rauwe melk gebufferd worden (in 

M17), en wel gemiddeld gedurende een tijd die groter kan zijn dan die 

waarin het aantal bakteriën verdubbelt. 
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konstatering 

De aangetoonde werkwij ze werd door de stuurgroep als volstrekt onge

wenst beschouwd. De eis is dan ook dat geen rauwe melk meer gebufferd 

wordt, langer dan strikt noodzakelijk voor het opvangen van pieken in 

de losputten. 

In de rest van dit verslag zal steeds van deze stellingname uitgegaan 

worden. 

2.5 warmtevoorbehandeling. 

Nadat de melk is gelost wordt zij langer houdbaar gemaakt door een 

warmtebehandeling. Daartoe zijn twee pasteurisatie-ontromingslijnen van 

elk ca. 22.5 ton/uur en een thermisatielijn van 50 ton/uur beschikbaar. 

De verblijftijd van de melk in deze lijnen is ongeveer 3 minuten. 

Tabel I toont de voorgeschreven temperaturen. De melk wordt na de warm

tebehandeling gekoeld tot s•c. 

tabel 1: Teaperaturen voor waratebehandeling. 

produkt tE!IIp. 

onderaelk voor standaardiseren 1a•c 
onderaelk voor doorlevering sJ•c 
.elk voor gesuikerde condens 1a•c 
rOCllll 20% 12•c 
rooa 40% go•c 
overige prodokten 12•c 

2.6 ontromen. 

De melk uit de beide pasteurisatielijnen gaat naar de ontromingscentri

fuges, die ondermelk, room en centrifugeslib afleveren. De ondermelk 

heeft een vetgehalte van ca. 0.05%. De roomafvoer wordt met de hand in

gesteld met een ventiel, de roomschroef, waarmee het vetgehalte (20 of 

40%) wordt beïnvloed. Voor de room 20% (koffieroom) dient "nastandaar-
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disatie" plaats te vinden opdat het juiste vetgehalte wordt verkregen: 

de hoeveelheid room wordt gemeten met een peilstok en op grond van deze 

meting en de door het laboratorium verrichte analyse wordt een hoeveel

heid ondermelk of water bijgemengd. Daarna wordt de room opgeslagen in 

kleine tanks in het M-tanklokaal (M9 of M1 0, 15 m3) • De room 40% voor 

de boterbereiding krijgt een warmte-nabehandeling van circa 4 minuten 

in de roompasteurs en wordt daarna opgeslagen in kleine buffertanks 

(R1-R4 in de botermakerij) ter rijping voor de boterbereiding. 

konstatering 

Het met de hand instellen van het vetgehalte is erg onnauwkeurig. Bin

nenkort krijgt elke centrifuge een dichtheidsmeter die direkt het vet

gehalte van de room aangeeft, op grond waarvan de roomschroef met de 

hand bijgesteld kan worden. 

2.7 bufferen/standaardiseren. 

Na de warmtebehandeling wordt de melk opgeslagen in buffertanks. Daar

van staan er 10 buiten het gebouw (M11-20, resp. 2x75 m3, 3x50 m3 en 

Sx200 m3), waarvan M17 (200 m3) voor het bufferen van rauwe melk ge

bruikt wordt. Binnen het M-tanklokaal staan nog eens 10 tanks opgesteld 

(M1-10, resp. 2x15 m3, 6x30 m3 en 2x15 m3, Bijlage IV toont de plaat

sen) • 

Het "standaardiseren" van de zgn. "dunne melk" dient om het gehalte aan 

vet en aan vetvrije droge stof (vvds) van het betreffende eindprodukt 

op voorhand zo goed mogelijk aan de gestelde eisen te laten voldoen, 

d.w.z. zo goed dat "nastandaardiseren" (zie par. 2.12) overbodig of zo 

eenvoudig/voordelig mogelijk uit te voeren is. Voor dunne melk die nog 

ingedampt moet worden is in deze fase in principe alleen de verhouding 

totaal-droge-stof/vet van belang. De verhouding totaal droge stof/vet 

wordt de vetfaktor genoemd. Bij een korrekte vetfaktor zal het uitdam

pen van de juiste hoeveelheid water resulteren in de juiste gehalten 

vet en totaal droge stof. Analoog hiermee zal een juiste suikerfaktor 
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(voor def. zie bijlage III) in het dunne produkt resulteren in een 

juist gehalte aan suiker in gesuikerde condens. 

•systeemanalytisch" gezien geldt in principe als eis dat de vetfaktor, 

resp. suikerfaktor, precies op de juiste waarde gebracht wordt. Het 

eindprodukt zal dan noch teveel vet noch teveel totaal droge stof resp. 

suiker bevatten (geen •quality-give-away•). Volstrekte nauwkeurigheid 

is uiteraard onmogelijk en bij afwijkingen worden drie faktoren in 

overweging genomen: 

- de •give-away•-kosten van vet is anders dan die van de droge stof7 

- de individuele analysenauwkeurigheid en de standaardisatienauwkeurig-

heid is verschillend7 

- er kunnen systematische afwijkingen (o.a. seizoensafhankelijk) voor

komen tussen resultaten van de analyse van dunne melk en die van in

gedikt produkt (omdat er bij dunne- en dikke melk verschillende ana

lysemethoden worden gebruikt) • 

De richtwaarde van de vetfaktor wordt aan deze wisselende omstandighe

den aangepast, om een juist gehalte aan vet en v.v.d.s. in het eindpro

dukt te garanderen. 

Teneinde de vetfaktor op specifikatie te brengen, moet van de gepas

teuriseerde/gethermiseerde melk de hoeveelheid en samenstelling bekend 

zijn, en moet de juiste hoeveelheid ondermelk toegevoegd worden. De 

hoeveelheidemetingen gebeuren in het oude tanklokaal m.b.v. een peil

stok en in de buffertanks buiten door het aflezen van indikatoren in 

een komputerruimte. 

De samenstelling wordt door het laboratorium bepaald7 voor de analyse 

wordt de melk eerst door ongeveer een uur te roeren zo goed mogelijk 

gemengd. 

Het standaardiseren van melk voor evap en voor chocolademelk gebeurt 

doorgaans in de grote buffertanks (M16, M18-20) of in de 30 m3 tanks in 

het M-tanklokaal. De voor de chocolademelk bestemde melk wordt verpompt 

naar het K-tanklokaal (zie bijlage IV) waar de suiker en cacao worden 

toegevoegd. 
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Het standaardiseren van de melk bestemd voor de condens gebeurt alleen 

in de tanks M13-15 (50 ton) die voorzien zijn van een suikerdoseerin

richting. 

De room 40% wordt niet gestandaardiseerd door menging met ander pro

dukt. Regelmatige analyses tijdens de produktie bewaken het vetgehalte 

van de room dat op ca. 40% wordt gehouden. 

konstatering 

Het met de hand standaardiseren is een onnauwkeurige en onoverzichte

lijke werkwijze waaraan nogal wat nadelen kleven, o.a. omdat: 

- er niet nauwkeurig kan worden gemeten in de oorspronkelijk voor buf

feren bestemde tanks M16-20; 

- niet alle pompen en roerwerken centraal gestart kunnen worden (M

tanklokaal); 

- de centrifugist een grote afstand moet afleggen voor het toevoegen 

van ondermelk omdat waarneming en ingrijpen niet op dezelfde plaats 

geschieden (~tanklokaal); 

- er geen (automatische) statusindikatie voor de tanks beschikbaar is, 

d.w.z. of er rauwe melk, gethermiseerde-, gestandaardiseerde-, onder

melk of helemaal geen produkt in een tank zit, en of een tank gerei

nigd is of niet; 

- bij het standaardiseren niet wordt bepaald hoeveel het vetvrije droge 

stof gehalte is van de toe te voegen ondermelk; 

- de komputer slechts een deel van de circuitschakelingen voor zijn re

kening neemt, en er dus geen geïntegreerde besturing is. 

Daarbij komt dat de besturing niet uniform is: als er melk naar het 

M-tanklokaal wordt verpompt moet het kranenpaneel in het M-tanklokaal 

met de hand worden omgeschakeld teneinde de melk naar de gewenste 

tank te dirigeren; 

- de kapaciteiten van de tanks M1-10 te klein zijn voor de te verwerken 

melkhoeveelheden waardoor het handkranenpaneel vaak omgeschakeld moet 

worden (N .B. in een geautomatiseerde situatie behoeft dit geen be

zwaar te zijn) ; 

- door vele koppelmogelijkheden tanks geen vaste bestemming hebben. 
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2.8 suiker~osering. 

Het suikerpercentage in vocht in de gesuikerde condens moet tussen 62 

en 64% liggen. Het laboratorium bepaalt op grond van de analyse en de 

hoeveelheid melk hoeveel kg suiker nodig is. De suiker wordt toegevoegd 

aan de gereedstaande melk door de bedieningsman van de indamper (de 

condenseur) die de zakken suiker van 50 kg in de suikertoevoer stort. 

konstatering 

Het •met de hand• storten van suiker is niet erg hygiënisch, omdat er 

papier en stof bij de melk kunnen komen. Bovendien kunnen er gemakke

lijk vergissingen gemaakt worden m.b.t. de hoeveelheid toe te voegen 

suiker. Belangrijker is nog dat door de toevoeging van suiker (saccha

rose) een nieuwe bederfflora wordt geïntroduceerd en daarbij de tempe

ratuur van de melk oploopt. Het is derhalve zaak niet te grote ladingen 

aan te maken of ladingen lang van tevoren klaar te zetten. 

2.9 cacaodosering. 

Deze vindt plaats op circa 100 meter afstand van de standaardisatie

tanks, in het K-tanklokaal waarin de speciale tanks K3-8 staan. De ca

cao en de suiker worden direkt uit de zak met de hand toegevoegd via 

een menginrichting nabij dit lokaal. 

konstatering 

OOk hier geldt dat het •met de hand• storten van suiker en cacao niet 

erg hygiënisch is, omdat er papier en stof bij de melk kunnen komen. 

Bovendien kunnen er gemakkelijk vergissingen gemaakt worden m.b.t. de 

toe te voegen hoeveelheden suiker en cacao. 
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2.10 indamping. 

De gestandaardiseerde melk tbv. de evap en condens wordt, na goed ge

mengd te zijn, toegevoerd aan de vakuumindampers. Momenteel heeft de 

fabriek twee indampers, de Niro I met een maximale verwerkingakapaci

teit van ca. 32 ton/uur en de Wiegand II met een kapaciteit van ca. 18 

ton/uur. 

De aanschaf van een nieuwe indamper van het merk Niro ter vervanging 

van de Wiegand II is in voorbereiding. Voor deze nieuwe situatie is een 

•bezettingsplan• gemaakt (zie bijlage V) om de geplande 240 miljoen li

ter dunne melk te kunnen verwerken. 

voor de diverse produkten is de hoeveelheid water die verdampt moet 

worden verschillend (bijlage IX). Op basis van een dichtheidsmeting in 

de laatste trap wordt het totaal droge stof gehalte van het eindprodukt 

door toevoeging van gethermiseerde melk verlaagd tot de gewenste waar

de. 

De indamper kenmerkt zich door een langzaam verslechterende warmteover

dracht (melkafzetting) , zodat tijdens het proces de stoomtoevoer met de 

hand bijgesteld moet worden. Iedere dag wordt de indamper gereinigd en 

op vrijdag wordt deze ontmanteld tbv. een grondige reiniging/inspektie. 

Na het indampen wordt de melk gekoeld tot ca. 5°C en gaat naar de eind

produkttanks. De condenstanks bevinden zich in een ruimte direkt naast 

de indampers. De evap voor de blikverpakking wordt verpompt naar het 

E-tanklokaal op ca. 75 meter afstand en voor de flesverpakking (koffie

melk) naar het K-tanklokaal. Na een nastandaardisatie zijn alle produk

ten m.u.v. de magere chocolademelk en de koffieroom 20% gereed om te 

worden afgevuld. De evap 9/31-produkten moeten binnen 24 uur worden af

gevuld en gesteriliseerd (belangrijke bedrijfseis). 

konstatering 

Door de relatief grote verwerkingakapaciteit van de indamper vergele

ken met de kleine standaardisatietanks in het M-tanklokaal ontstaat een 

onrustige werkwijze: minstens één maal omschakelen per uur. Door metin-
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gen is vastgesteld dat de samenstelling van de toevoer sterk varieert. 

Eén oorzaak. is dat de gestandaardiseerde melk niet lang/goed genoeg ge

mengd is. Het kan zelfs gebeuren dat engestandaardiseerde melk en daar

na ondermelk aan de indamper wordt toegevoerd omdat het praktisch niet 

doenlijk is ieder klein tankje afzonderlijk te standaardiseren. Als de 

indamper geen voeding krijgt aangeboden (omdat een tank leeg is) wordt 

automatisch water gesuppleerd. Dit heeft tot gevolg dat de indamper 

ontregeld raakt. De dichtheid van het produkt verloopt en voldoet niet 

meer aan de eisen. 

Indien het produkt te dik is kan men nastandaardiseren door water en/of 

room toe te voegen in de eindprodukttanks. Als het produkt te dun is 

zal ingedikte ondermelk toegevoegd moeten worden of het indampproces 

nogmaals doorlopen moeten worden met alle gevolgen van dien. Gewoonlijk 

worden de produkten dan ook te dik gemaakt om herhaald indampen te 

voorkomen. 

Op momenten dat er geen gestandaardiseerde melk voorradig is (bijvoor

beeld op donderdagochtend) kan het aantrekkelijk zijn toch alvast maar 

andere melk in te dampen om tijd te besparen en tankkapaciteit beschik

baar te hebben, en om later alsnog de voor het gewenste eindprodukt be

nodigde hoeveelheid ondermelk in te dampen. 

2.11 sterilisatie produkten kleine flesverpakking. 

De chocolade-melk en de room 20% worden voor het afvullen eerst geste

riliseerd in een kleine sterilisator (kapaciteit 1800 liter/uur), die 

ongeveer 50 meter van het M-tanklokaal staat (zie bijlage IV). De cho

colademelk gaat van het M-tanklokaal via het K-tanklokaal naar de ste

ridialruimte. De room 20% gaat van het M-tanklokaal naar de steridial

ruimte. Na de sterilisatie worden de produkten afgevuld. 

konstatering 

Door de ongunstige plaats van de sterilisator zijn lange leidingen no

digJ het produkt moet worden "nagedrukt" met water waardoor menging en 

dus een ongewenste produktsamenstelling kan ontstaan. 

auteur: J.N. van de Braak p.22 



bedrijfsverkenning 

2.12 nastandaardisatie/afvullen. 

De ingedampte produkten worden in de regel nog nagestandaardiseerd: dit 

houdt in dat de gehalten aan vet en aan vetvrije droge stof zo goed mo

gelijk op specifikatie gebracht worden, waarbij aan bepaalde minimumei

sen voldaan moet worden (zie bijlage II). Het gaat hier om scherpe on

dergrenzen. Als de werkelijke percentages te laag zijn, moet het pro

dukt afgekeurd worden. Als de percentages te hoog zijn kan dit een ge

voelig ekonomisch verlies betekenen. Het is dus zaak om zo dicht moge

lijk bij de voorgeschreven grenzen te zitten, maar steeds wél daarbo

ven. Bij produkten die suiker en/of cacao bevatten geldt voor de toe

voeging van suiker en cacao hetzelfde. 

Het laboratorium neemt van elke batch een monster en bepaalt de gehal

ten vet en vetvrije droge stof. Door de bedieningamensen wordt er dan 

eventueel water (in 85% van de gevallen), ingedikte melk en/of room 

toegevoegd. Na deze standaardisatie volgt authorisatie door het labora

torium dat het produkt mag worden afgevuld. De kapaciteiten en de 

plaats van de eindprodukttanks staan vermeld in bijlage IV. 

konstatering 

Er kunnen vergissingen gemaakt worden omdat niet altijd even duidelijk 

is in welke eindprodukttank nu welke standaard van welk produkt zit. 

2.13 reiniging. 

Belangrijk voor de bedrijfshygiëne en de produktkwaliteit is het reini

gen van installaties, leidingen, opslagtanks, pompen en andere recht

streeks met de (tussen)produkten in verbinding staande apparatuur. 

De "nieuw• geïnstalleerde buffertanks zijn aangesloten op een automa

tische reinigingainstallatie (Cleaning .!.n !_lace) , waarbij de reini

gingaprocedures centraal vanuit een regelkamer worden bediend door een 

proceskomputer (DEC PDP 11/03). De eindprodukttanks en tanks M1-15 zijn 

niet op deze CJP-installatie aangesloten. Bijlage X geeft een overzicht 
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van de tanks en de wijze waarop deze gereinigd worden. 

konstatering 

Vooral de condenstanks, leidingen en pompen vergen een grondige schoon

maak, omdat -bij onvoldoende reiniging- op sommige plaatsen een verdun

de condens blijft staan, waarin de altijd aanwezige bakteriën zich snel 

kunnen vermeerderen. Het is daarom van primair belang dat M13-15 op een 

CIP-installatie worden aangesloten. 

2.14 kwaliteits- en produktverlieskontrêle. 

Het laboratorium in Bergeijk heeft in de eerste plaats een produktiebe

geleidende rol oa. met als taak de kwaliteit te bewaken. Voorts heeft 

het laboratorium tot taak gebreken of problemen in de produktie op te 

sporen en passende maatregelen voor te stellen. Het laboratorium ver

zorgt voorts haar eigen overzichten en rapporten om een inzicht te ver

krijgen in de beheersing van de produktiemethoden en de verbetering 

daarvan, en heeft daartoe bescheiden rekenfaciliteiten. Het beschikbare 

cijfermateriaal wordt met de hand ingevoerd. Op bescheiden schaal wor

den korrelatieberekeningen uitgevoerd om mogelijke onvolkomenheden in 

de produktie op te sporen. 

Ter kontrole op produktverlies wordt van het afvalwater de pH, de tem

peratuur, de flow, de troebelheid en de geleiding gemeten en geregi

streerd, het laatste tevens voor de overheid, die hieruit de te betalen 

milieubelasting afleidt. 

konstatering 

De beschikbare reken- en geheugenkapaciteit is te klein. Het met de 

hand invoeren van cijfermateriaal is niet alleen zeer arbeidsintensief 

maar ook omslachtig zodat allerlei zinvolle analyses achterwege gelaten 

worden~ bijvoorbeeld van de trendontwikkelingen in de diverse produkt

kwaliteiten en de spreiding in de kwaliteitsparameters per lading. 

Doordat informatie soms niet of te laat op de juiste plaats beschikbaar 

is, kan het gebeuren dat reeds verscheepte ladingen niet aan alle kwa-
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liteitseisen voldoen, hetgeen tot ongewenste komplikaties en grote ver

liezen kan leiden. 

2.15 produktie-administratie. 

De produktie-administratie heeft o.a. tot taak de plas- en komponenten

balansen te bepalen en de bedrijfsuren en verbruikte reinigingsmiddelen 

te registreren, teneinde de rendementen vast te stellen. 
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Zij ontleent haar cijfermateriaal aan formulieren van het laboratorium 

die speciaal voor de administratie moeten warden ingevuld en aan de 

formulieren die de produktladingen begeleiden. 

De produktie-administratie moet zicht houden op het totale bedrijfsge

beuren. Figuur 2.15 geeft in grote lijnen de informatiestromen binnen 

het bedrijf Bergeijk weer. 

konstateringen 

Door de grote papierstroom is het verwerken van de vele cij fers ar

beidsintensief en tijdrovend. Het is niet op ieder tijdstip mogelijk om 

gegevens rechtstreeks uit de fabriek of het laboratorium te krijgen. 

Daardoor kant de benodigde informatie te onvolledig en/of te laat ter 

beschikking, met als gevolg dat er minder aandacht en waarde aan wordt 

toegekend door het management. Bovendien is tussenkanst van bedienings

personeel noodzakelij k om aanvullende informatie te verstrekken, mede 

omdat de informatie in de formulierenstroom sans tegenstrijdige kanpo

nenten bevat doordat gegevens verkeerd zijn overgenomen van het ene op 

het andere formulier. Een verbetering van de informatiestroom door het 

bedrijf lijkt noodzakelijk. 
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3 SYSTEMATISCHE ANALYSE --------------------

3 • 1 i n 1 e i d i n g • 

Dit hoofdstuk is de weerslag van de, in hoofdstuk 1 beschreven, door

lichtingmethodiek toegepast op het bedrijf Bergeijk, van melkverwerking 

tot aan het afvullen, met als hoofdindeling: 

- transport/opslag/warmtebehandeling/centrifugeren, 

- standaardiseren, 

- indampen. 

Om het integrale karakter niet uit het oog te verliezen zijn mogelijke 

automatiseringamotieven, die voor de gehele fabriek gelden onderge

bracht onder "melkverwerking-algemeen". 

Vooruitlopend op een meer gedetailleerde behandeling van de motieven 

heeft het zin om te stellen dat ze onder te brengen zijn in drie klus

ters: 

a. Primair wenselijke verbetering produktiebeheersing door: 

a.l verbeterde bestuurbaarheid, 

a.2 verbetering (deel)processen. 

b. Diverse andere verbeteringen waarop nu reeds "zicht" is. 

c. Verbeterde informatieverwerving, -verwerking en -benutting tbv.: 

- Produktiebeheersing (inkl. kwaliteitsbeheersing), 

- Produkt- en procesanalyses tbv. toekomstige verbeteringen, waar-

onder het ontwikkelen en testen van programmatuur tbv. de produk

tiebeheersing, 

-Bedrijfsvoering (adm., ekonomisch, financiëel) en planning, 

- Onderhoud, inkl. planning en diagnostiek (detektie van de behoef-

te aan toekomstig onderhoud) • 

Als al, a2, b en c zijn de bovengenoemde klusters (toelichting volgt) 
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in de tabellen terug te vinden. 

Als hoofddoel wordt gezien •het informatiesysteem• (c) met als noodza

kelijke opstap de 'primair wenselijke verbetering produktiebeheersing' 

(a) • 

De andere mogelijke verbeteringen (b) zijn parallel hieraan te onder

zoeken. 

In de nu volgende tabellen staan de automatiseringamotieven en aankno

pingspunten voor verdere automatisering aangegeven in de hoofdindeling: 

3.2 melkverwerking algemeen7 

3.3 transport/opslag/warmtebehandeling/centrifugeren7 

3.4 standaardiseren7 

3. 5 indampen. 
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3.2 melkverwerking- algemeen. 

algeaeen 
1) voorkoming van menging van (dunne) melk met: 

- melk van slechte kwaliteit na de aanvoer 
- melk van andere soort en kwaliteit 
- geïnfekteerde restanten 
- CIP-vloeistoffen 
- kontaminanten 

kvaliteit 
2) voorkomen van bederf: geen opslag rauwe melk 

kosten 
3) nauwkeuriger meten van hoeveelheden 
4) verkleinen van onproduktieve perioden: 

(minder switchen, doeltreffender scheduling) 
5) energiebesparing: minder bufferen 
6) minder menselijke handelingen 
7) verminderen milieubelasting: afvalwaterregistratie 

B DOENLIJKBEID 

8) verzamelen van gegevens op juiste plaatsen en tijd
stippen en informatieverwerking tbv: 
1.produktiebeheersing (inkl. kwaliteitsbeheersing) 
2.produkt- en procesanalyses tbv. toekomst. verbeteringen, 

en het ontwikkelen en testen van programmatuur tbv. de 
produktiebeheersing 

3.bedrijfsvoering (adm., ekon., financiëel) en planning 
4.0nderhoud, inkl. planning en diagnostiek (detektie van 

de behoefte aan toekomstig onderhoud) 

C Kc:RFORT 

9) op drie nivo•s, door: 
1. overzicht op juiste plaats(en) van bedrijfsteestand 

en ingreepmogelijkheden, verminderen van handelingen die 
ver van elkaar te verrichten zijn 

2. begeleiding van batches (ook administratief) 
3. overzicht op grotere schaal en langere termijn 

(rapporten) 

D VEI:LIGBEID & WE'l".l'ELIJKE VOORSCBRIFTEH 

10) zorgen dat produkten vrij blijven van 
schadelijke stoffen 

11) bescherming van personen tegen schadelijke stoffen 
tijdens het reiniging van circuits/tanks/RMO-wagens 

auteur: J.N. van de Braak 
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3.3 transport/opslag/warmtebehandeling/centrifugeren. 

A EKONOMIE 

algeaeen 
12) automatische aanpassing aan wisselende melkaanvoer 

(planning lossen, onder/overbelasting apparatuur en tanks) 
13) nauwkeuriger instelling vetgehalte room 

kwaliteit 
14) ongewenst déhomogeniseren van room 

kwantiteit 
15) aanpassen verwerkingskapaciteiten aan max. melkaanbod 
16) minder produktverlies(kortere leidingen/grotere tanks, 

beveiligingen) 

kosten 
17) ontromen in dagdienst 
18) energiebesparing (bypassen pasteurs/thermiseur(s)) 

C KalFORT 

19) automatisch omschakelen van tanks 

D VEILIGBEID & WE'l".rELIJKE VOORSCBRIP'TEH 
20) beveiligingen van apparatuur bij storing/uitval 

3.4 standaardiseren. 

algeaeen 
21) trefzekerder standaardiseren 

kwa1iteit 
22) verminderen potentieel bederf door aut. doseren 
23) meer konstante voeding (melk) naar indamper 

kosten 
24) door in-line standaardisatie minder koeling (zie ook 30) 
25) minder menselijke handelingen 

auteur: J.N. van de Braak 
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3.5 Indampen 

A EKONOMIE 

algaaeen 

systematische analyse 

a a b c 
1 2 

26) instelling indamper aanpassen aan melkvoeding en produkt- b c 
receptuur 

27) suikerstroopdosering b 

kwaliteit 
28) verbeterde regeling produktkwaliteit b 

kwantiteit 
29) verbeterde regeling om overgangsprodukt te minimaliseren b 

kosten 
30) betere benutting indampers overdag {energie en arbeids-

tijdbesparing) dankzij in-line standaardisatie b 
31) minder menselijke handelingen a 
32) betere statusinformatie: tijdig afvullen eindprodukt ivm. a 

bederf 

D VEILIGBBIDS • OVERBJ5IDSVOORSCRRI!'"rER 

33) watersuppletie bij uitval voeding indamper a 
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4.1 inleiding. 

De automatiseringamotieven beschreven in voorgaande tabellen hebben een 

drietal hoofdkenmerken, die we als klusters aangeduid hebben. 

De huidige werkwijze wordt gekenmerkt door een nogal onoverzichtelijke en 

onrustige gang van zaken die aanleiding kan geven tot verkeerde bedie

ningahandelingen en andere ongewenste situaties (overlopen van tanks 

e.d.). De produktie kan beter beheerst worden, enerzijds door een verbe

terde besturing (a.1), en anderzijds door het verminderen of elimineren 

van minder gewenste processen (a.2). 

Een tweede kenmerk zijn diverse (technologische) verbeteringen (b), die 

niet direkt noodzakelijk zijn om de huidige onrustige werkwijze te elimi

neren. Van genoemde motieven is nog niet duidelijk of de baten de kosten 

waard zijn. Nadere analyse (evt. in de vorm van proefopstelling(en)) kan 

daarover uitsluitsel geven. 

Het derde hoofdkenmerk betreft het "managable" houden of maken van de fa

briek, door mij aangeduid als "het verbeteren van het informatiesysteem" 

(c). Het verbeteren van de informatieverwerving en -verwerking is alleen 

zinvol indien aan de eisen in kategorie a is voldaan. 

De volgende paragrafen behandelen de drie klusters, waarbij de eerste 
, 

aanzetten zijn gedaan voor een oplossing van de gestelde problemen. 

4.2 primair wenselijke verbetering produktiebeheersing. 

4.2.1 verbetering besturing (a.1). 

Kenmerkend voor de huidige situatie is een gebrek aan overzicht, ener

zijds over de toestand(en) waaronder de verwerking plaatsvindt (welke de

bieten, temperaturen e.d., wat staat aan/open en wat niet?) en anderzijds 

over de ingreepmogelijkheden (kleppen, knoppen, schakelaars etc.) en hun 
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"bespeling•. Voor een belangrijk deel komt dit door de ruimtelijke ver

spreiding van_de waarnemings- resp. ingreepmogelijkheden. 

Het op de juiste plaats(en) hebben van overzicht over de toestanden van 

processen en de ingreepmogelijkheden is van primair belang voor de pro

cesbeheersing. Dit vergt paralelle akties inzake: 

- waarnemingsmogelijkheden; 

- ingreepmogelijkheden; 

- verbeterd ingrijpen op basis van waarnemingen; 

- benutting daarvan door de bedrijfsleiding. 

Terugkijkend op het voorafgaande via kolom a.1 van de tabellen zijn de 

bevindingen als volgt samen te vatten (de getallen tussen haakjes geven 

de items in de tabellen aan): 

Het personeel moet het gebruik van processen en tanks voortdurend zien 

aan te passen aan steeds wisselende omstandigheden (4,12); 

2 Veelvuldige omschakelingen en andere handelingen (4,6,19,25,31); 

3 De fabriek is slechts gedeeltelijk voorzien van beveiligingen (16,19, 

20); 

4 De samenhang van de plaats(en) en de ingreepmogelijkheden waar voldoen

de informatie direkt beschikbaar moet zijn over het betreffende fa

brieksdeel zijn niet goed gekozen (16); 

5 De hoeveelheidsmetingen ontbreken, zijn onhandig of onnauwkeurig (3); 

6 Voeding indamper is te verbeteren (23,33); 

7 Tijdige afvulling t.b.v. het te steriliseren eindprodukt is beter te 

bewaken (32); 

8 Management kan meer en slagvaardiger ondernemen als fabriek trefzeker

der bedreven wordt (6,9,12,19,20,23,25,31,32). 

Puntsgewijs zullen we oplossingen aanstippen voor de gestelde problemen: 

ad 1+2 De kapaciteitsafstenuning kan weliswaar het bufferen van rauwe 

melk overbodig maken en daardoor de gang van zaken wat minder omslachtig 

mak.en, maar de vele wisselingen in toevoer en produktenpakket blijven 

vele aanpassingen, omschakelingen en andere handelingen vergen. Daarom 
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heeft het zeker zin het nut van verdere automatisering/mechaniseri na 

te gaan. 

Het verdient aanbeveling de kleine tanks in het oude M-tanklokaal te ver

vangen door grotere, aangesloten op een nieuw geautomatiseerd mani old. 

Daarbij ook het omschakelen van tanks (volgordesturingen), standaar 

ren en indampen (verder) automatiseren. 

ad 3. Het over lopen of leegraken van tanks is tegen te gaan 

enkel- of dubbelvoudige hoog- en laagdetektoren met indikatoren o de 

plaats van waaruit het betreffende fabrieksdeel bestuurd wordt (zi ook 

ad 4). 

ad 4. Een aanbeveling inzake de plaats(en) waar meetgegevens en in

greepmogelijkheden gekoncentreerd moeten worden wordt beschreven in 

graaf 5.5.2. 

ad 5. Vanuit produktiebeheersingsoogpunt is het noodzakelijk alle 

tanks van hoeveelheidsmeters te voorzien. 

ad 6. Het spreekt vanzelf dat het bedrijven van de indamper met zo wei

nig mogelijk verstoringen gepaard moet gaan. Een konstante voeding (van 

de samenstelling in de tijd) zal de kwaliteit van het produkt ten 

komen. Automatisch standaardiseren (waarover later meer) zal een 

konstante samenstelling garanderen. 

Ook hier zal volgordesturing in kombinatie met een regeling die aang past 

is aan evt. watersuppletie op zijn plaats zijn. 

ad 7. In feite betreft het hier een statusinformatie die tijdige s 

lisatie van (half)produkt moet garanderen. Bij bespreking van de kl ster 

"het informatiesysteem" (c) komen we hierop terug. 

ad 8. Dit punt behoeft geen nadere toelichting. 

4.2.2. procesverbetering (a.2). 

Kenmerkend voor deze kluster is: processen gedragen zich niet zoal het 

hoort en zijn daardoor minder goed beheersbaar. 

De bevindingen zijn (de getallen tussen haakjes zijn de itemnummer uit 

de tabellen) : 
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1. Voorkomen dat produkt zich met niet-beoogde komponenten verm ngd 

(1,10): 

2. Voorkomen dat produkt bederft, kan bederven of algemeen in kwali eit 

achteruitloopt (1,2,10,14): 

3. Afstemming verwerkingakapaciteit (2,15,23): 

4. Minder produktverlies (16): 

5. Beschermen van personen tijdens reiniging (11): 

Oplossingen voor de gestelde problemen kunnen gezocht worden in: 

ad 1+2 Goed gereinigde circuits, tanks en apparatuur zijn de basis 

een kwalitatief goed systeem. Reduceren van de mogelijkheid dat elk 

met niet gewenste komponenten in kontakt komt door: 

suiker en cacao niet meer met de hand uit zakken toevoegen, aar 

liefst in bulk aanvoeren en (semi) automatisch doseren in gesl ten 

systemen: 

CIP op ruimere schaal en geautomatiseerd toepassen: 

vereenvoudigen van leidingnetwerk: minder koppelleidingen: leidi gen 

zo kort mogelijk met goede sanitaire voorzieningen. 

Door in room-leidingen zogenaamde PD-(positive displacement)pompen op 

te nemen voorkomt men dat room (gedeeltelijk) tot boter wordt geslagen. 

Bij het ontwerp dient men met de kapaciteit van de pompen iha. ter dege 

rekening te houden: immers de kapaciteit van produktstroom en de 

kapaciteit van de pompen tijdens het reinigen zal i.h.a. niet gelijk 

zijn. 

ad 3. Voor het oplossen van het onvoldoende bij elkaar passen van het 

melklossen en de verwerkings- en bufferkapaciteit komen de volgende (te 

kombineren) mogelijkheden in aanmerking: 

a) Aanpassing van het aanvoerschema, aanpassing lossingsregels: 

b) Additionele thermisatiekapaciteit: 

c) In-line standaardisatie. 
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ad a) het aanpassen van het aanvoerschema stuit op praktische bezwaren

/onmogelijkheden. De vijfdaagse aanvoer is momenteel: 

tabel 11 Aanvoer Rayon I en 11. 

week 1 week 2 tot. 
aantal aelk- aantal llelk- aelk 

aal en *) llalen (ton) 

Zondag - - -
Maandaq 6-I 6-II 980 
Dinsdag 6-II 6-I 980 
woensdag - - -
Donderd. 6-I 6-II 980 
Vrijdag 6-II 6-I 980 
Zaterdag 4-I 4-II 680 

totalen 28 28 4600 

*) De boer aelkt 2z per dag: 2 llelkaalen. 

Bij een vijfdaagse aanvoer is slechts één ander schema mogelijk, 

nl. met donderdag i • p. v. woensdag als dag zonder melkaanvoer , 

hetgeen niets uitmaakt. 

Het lij kt zinloos om schema's met een ander aantal aanvoerdagen 

te beschouwen. 

Met aangepaste lossingsregels zijn kortstondige, hoge aanvoerpie

ken te verminderen of te voorkomen. In ieder geval moet de bere

kening van de benodigde (nieuwe) verwerkingskapaciteit niet zon

der meer gebaseerd worden op het meest ongunstige lospatroon van 

de RK>-wagens. 

ad b+c 980 ton/dag kan alleen direkt verwerkt worden door een extra 

verwerkingslijn te installeren. 

Een mogelijkheid is een thermisatielijn met een kapaciteit van 

minimaal 30 ton/uur. 

Een andere mogelijkheid biedt in-line standaardiseren. 

In een volgend hoofdstuk zullen deze twee alternatieven uitge

werkt worden. We tekenen alvast aan dat een kombinatie van in

line standaardiseren en een additionele thermisatiekapaciteit ook 

denkbaar is en dat bij de keuze voor in-line standaardiseren 

overwogen moet worden of tijdens bedrij fsstor ingen toch extra 
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thermisatiekapaciteit nodig is (of toch buffering van rauwe 

melk)·· 

ad 4. Minder produktverlies kan men bewerkstelligen door: 

minder koppelleidingen en kortere leidingen waardoor mengzones mini

maal gehouden worden~ 

- alarmering aanbrengen op afvalwaterkontrole voor onmiddelijke atten-

dering van bedieningspersoneel. 

ad 5. Beschermen van personeel tegen onveilige stoffen (loog, zuur) is 

te realiseren door de CIP op ruimere schaal (dwz. inkl. RMO-wagens, in

dien mogelijk) en automatisch toe te passen. 

4.3 verdere produktieverbeteringen (b). 

In de tabellen uit hoofdstuk 3 in kolom b vinden we items die in prin

cipe niet de hoogste prioriteit behoeven te hebben. Resumerend zijn de 

bevindingen: 

Trefzekerder standaardiseren (22) en energiebesparing door minder 

bufferen, "bypassen" pasteurs/thermiseur(s) (5,18) en in-line stan

daardiseren (17). In hoofdstuk 5 komen we hierop terug. 

2 Verminderen milieubelasting (7). Door verdere automatisering wordt 

rapportage mogelijk, die bij afvalwatermonsters gevoegd kan worden, 

hetgeen tijd en moeite spaart. 

3 Nauwkeuriger ontromen (13) en ontromen in dagdienst (17). De roomaf

voer van de centrifuges is automatisch te regelen m.b.v. dichtheida

meting. Het ontromen in dagdienst is vermeld omdat daarmee tijdig 

voldoende ondermelk klaargezet kan worden voor het standaardiseren 

cq. de afvoer naar Veghel. 

4 Verbeterde regeling indampers (26,28,29) en de voeding ervan (23). 

Hoe beter de voedingasamenstelling konstant gehouden wordt, hoe beter 

de indampers te regelen zijn: watergehalte konstanter en dichter bij 

voorgeschreven waarde, én lager energieverbruik. Hoe sneller en tref

zekerder de besturing kan omschakelen van de ene soort voeding op de 

andere, en van de ene produktsoort op de andere, hoe kleiner boven-
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dien de omschakelverliezen zijnJ voorts kan daardoor allicht beter op 

veranderende afzetmogelijkheden ingespeeld worden (produktiewijzigin

gen). Met een inpassing van deze besturing in het -in de volgende pa

ragraaf te bespreken- informatiesysteem moet dan ook zeker rekening 

gehouden worden. 

Het zal duidelijk zijn dat deze besturing moet samenspelen met die 

van het standaardiseren *) , en wel zodanig dat op voorhand rekening 

gehouden wordt met het beschikbaar komen van ladingen in buffertanks, 

cq. het tijdelijk niet beschikbaar zijn van voeding (hetgeen de min

der wenselijke watersuppletie nodig maakt). 

5 Betere benutting van de indampers overdag (30). In-line standaardise

ren biedt de mogelijkheid om de indampers beter te benutten, hetgeen 

de energie- en arbeidskosten kan verminderen. 

6 Verbeteren suikerdosering (22,27). 

In principe kan de suikerdosering in drie verschillende verwerkinga

stadia plaatsvinden: 

- toevoeging aan de (koude) rauwe melk. 

De suiker in de rauwe melk verhoogt tijdens de voorverhitting de 

weerstand en de aanwezigheid van mikro-organismen en enzymenJ daar

om zal de voorverhittingstemperatuur en/of -duur hoger moeten zijn. 

Door de hogere energiekosten is dit niet aantrekkelijk. 

- toevoeging aan de voorverhitte melk, waarna de melk zo snel moge

lijk moet worden verwerkt i.v.m. de in de suiker aanwezige mikro

organismen en enzymen. Dit is de huidige werkwijze. 

- toevoeging van een (gepasteuriseerde) suikeroplossing aan ingedikte 

melk in een zo laat mogelijk stadium van het produktieproces. Dit 

is volgens de literatuur (EVE69) gunstig voor de stabiliteit van 

het eindprodukt. Van TH-zijde is daarom de suikerstroopdosering ge

opperd als aantrekkelijke mogelijkheid om automatisch te doseren in 

de voorlaatste indamptrap (bijv. door een oude indamper als fini

seur in te schakelen). Additionele voordelen zijn: energiebesparing 

omdat de suiker niet alle indamptrappen doorloopt en kapaciteits-

*) voetn:lOt: 

Bij het ootwerp waarvan met dit sanenspel ook rekening geOOlrlen troet 
w:>rden. 
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verhoging omdat de voeding van de indamper dunner is. Een nadeel is 

dat in ·de latere fase meer water verdampt moet worden. 

Door de stuurgroep werd dit alternatief afgewezen vanwege de tame

lijk grote onbekendheid met deze werkwijze in de condensproduktie 

en omdat de kristalsuiker soms goedkoper op de markt te verkrijgen 

is. 

4.4 verbeteren informatiesysteem (c). 

Een derde hoofdkenmerk van de automatiseringsmotieven, en door ons als 

belangrijkste gekenschetst, is de informatieverwerving en -verwerking. 

Ons doel is na te gaan welke informatie verworven (gemeten, geteld, in

getypt e.d.) zou moeten worden, hoe deze verwerkt zou kunnen worden en 

wat uiteindelijk met de resultaten daarvan gedaan zou moeten worden, 

hetzij automatisch, hetzij door mensen ten behoeve van: 

1. Produktiebeheersing (inkl. kwaliteitsbeheersing): 

2. Produkt- en procesanalyses t.b.v. toekomstige verbeteringen: inklu

sief interne programma ontwikkeling en tests die dat moeten onder

steunen: 

3. Bedrijfsvoering (administratief, ekonomisch, financieel) en -plan

ning: 

4. Onderhoud, inkl. planning en diagnostiek. 

Om een goed beeld te vormen van de informatie die noodzakelijk is 

t.b.v. het "produktiegebeuren" is het informatiediagram op pag. 25 na

der uitgewerkt (zie figuur 4.4) 

De hokjes verwijzen rechtstreeks naar formulieren zoals die in Bergeijk 

in gebruik zijn (niet in dit verslag opgenomen). 

Op basis van het tamelijk duidelijke zicht dat nu verkregen is op de 

melkverwerking tot aan het afvullen is een goed idee te vormen van de 

omvang en struktuur van het benodigde informatiesysteem. Meer konkreet 

komen we hier in hoofdstuk 5 op terug. 

auteur: J.N. van de Braak p.39 
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5.1 inleiding 

Om de voorgestelde verbeteringen beter te kunnen beoordelen is nadere 

konkretisering nodig. 

Er zijn twee voorstellen uitgewerkt om tenminste de verwerkingakapaci

teit goed op de aanvoer van melk af te stemmen (extra thermiseur en in

line standaardisatie) • 

De plannen gaan uit van: 

- vervanging tanks M-tanklokaalJ 

- hoeveelheidsmeters en hoog/laag-detaktoren voor alle tanksJ 

- automatische circuitschakeling en volgordesturing van tanks1 

- afstandsmeting en -bediening van de meest belangrijke grootheden. 

De plannen geven aan: 

benodigde kapaciteit van tanks en verwerkingsprocessen in de nieuwe 

situatieJ 

- een wenselijk proces- en instrumentatieschema (met bijbehorend infor

matieschema en per bedieningscentrum: de plaats en een specifikatie 

van de daar benodigde faciliteiten)J 

- een (globale) specifikatie van hoe de informatie benut kan worden. 

In de paragrafen van dit hoofdstuk wordt het in-line-koncept parallel 

aan het extra-thermiseur-koncept besproken. 

5.2 tankkapaciteit. 

De eis geen rauwe melk meer te bufferen heeft konsekwenties voor de te 

installeren tankkapaciteit. 

In bijlage V is het bezettingsplan opgenomen, zoals dat er in de toe-
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komst uit gaat zien. Hierin is de nieuw te installeren indamper Niro II 

opgenomen, en is uitgegaan van een aanvoer van 240 miljoen liter melk 

per jaar. 

Figuur 5.2 is een grafische weergave van bezetting en aanvoer. 
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Verondersteld is dat de aanvoer van rauwe melk geleidelijk is (125 ton 

per uur bij 6 melkmalen resp. 85 ton per uur bij 4 melkmalen). 

De maximale tankbezetting valt op dinsdagmiddag 17.00 uur (±1300 ton). 

Er is bovendien vanuit gegaan dat -in de meest ongunstige situatie

beide indampers nog melk betrekken uit 200 m3 tanks. 

Bij een beschikbare thermisatiekapaciteit van 125 ton/uur (ca 30 ton/ 

uur extra) zal dan de noodzakelijk te installeren tankkapaciteit 1700 

ton zijn. 

In bijlage VII is het bezettingsplan nogmaals doorgerekend d.m.v. een 

"handsimulatie" van een fiktief tankpark. 

De konklusie t.a.v. de noodzakelijke tankkapaciteit wijkt niet signifi-

auteur: J.N. van de Braak p.42 
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kant af van de hierboven beschreven benadering: 

- ca. 1700 m3 tankkapaciteit voor de situatie dat er een extra thermi

seur-lijn wordt geïnstalleerd: 

- geen extra tankkapaciteit wanneer het in-line-koncept wordt toege

past. 

De wij ze van uitbreiding van het bestaande tankpark en de verdeling 

naar produktsoort ("dedicated tanks•) dient te geschieden aan de hand 

van een nadere analyse van de variaties in omvang en produktsoort van 

de batches. Men kan denken aan de vervanging van de tanks uit het M

tanklokaal (in totaal 240 ton) door 4x100 of door 3x100 en 2x50 tons

tanks. 

5.3 P&I-diagrammen 

De proces- en instrumentatieschema's van de twee alternatieven zijn op

gesteld (figuren 5.3-1 en 5.3-2). Zij beogen een minimum aan leiding

werk dat zo flexibel mogelijk inzetbaar is. De schema's zijn opgesteld 

met "virtuele" tanks, d.w.z. dat een dergelijke tank fysiek gezien best 

uit meerdere (paralel geschakelde) tanks kan bestaan. 

Qua instrumentatie zijn de tanks voorzien van een nivo-meting (LI), 

hoog/laag-detektoren (LSH, LSL} en van een temperatuurmeter (T). 

Toelichting bij figuur 5.3.1 (extra thermiseur): 

De figuur toont de 4 pasteurs (P1, P2, PS en de nieuw te installeren 

P6), die de melk betrekken uit de RMO-lostanks. De pasteurs PS en P6 

zijn als thermiseur geschakeld i.t.t. de overige pasteurs, die zowel 

als thermiseur als ook als pasteur/ontromingslijn kunnen worden ingezet 

(via de centrifuges/roompasteurs C1 en C2}. 

Het simulatiemodel (bijlage VII) bracht aan het licht dat melk ook van

uit een (evap)tank naar de condenstanks moet kunnen worden verpompt (of 

meer condenstanks installeren waar een suikerstartinrichting op is aan

gesloten: hiervoor is niet gekozen). 

auteur: J.N. van de Braak p.43 
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Het P&I-diagram houdt hiermee rekening door invoering van een zogenaam

de nringlijn". Deze ringlijn fungeert als een uiterst flexibel me-

I ~~ridlal J ... ·---lt-•1----.,..---r------...., 

I NII Ji---· ---IU-~)--~!-------r--~ 

I NIJ - ---

figwr 5.3.-1: P & I-s::he!na ~ extra theoniseur (P6). 

auteur: J.N. van de Braak 
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chanisme, waarmee behalve dit overpompen ook het standaardiseren kan 

worden uitgevoerd. Externe doorvoer/aanvoer van ondermelk of produkt 

(ook restant produkt of spoelsel) kan ook via deze ringlijn geschieden. 

Het verdient wellicht overweging om toch een extra lijn vanuit de OM

tank aan te brengen van waaruit de doorvoer van ondermelk naar Veghel 

kan geschieden. 

De zwarte kleppen zijn in principe overbodig, maar vanuit het oogpunt 

van flexibiliteit wenselijk. 

Naast de tank-instrumentatie zijn hoeveelheidsmeters opgenomen in iede

re tanktoevoer, de ringlijn en voor de pasteurs. 

De flowmeters voor de pasteurs kunnen (als de melk maar naar één tank 

gaat) als hoeveelheidsmeter voor de tankinhoud dienen, waardoor de 

flowmeters voor de tanks overbodig worden (besparing!). De flowmeters 

voor de pasteurs en die van de ringlijn geven met de nivo(verschil)me

ting van de tanks (LI) redundante informatie, waarmee kontrole op de 

metingen mogelijk wordt. 

De informatie ontleend aan de flowmeters voor de pasteurs, voor de in

dampers en voor de steridial (sterilisatie t.b.v. kleine flesverpak

king) kan als rendementsbewaking voor de desbetreffende lijn worden ge

bruikt. 

Toelichting bij fig 5.3-2 (Produkt In-Line Standaardisatie). 

Rechtsboven in de figuur is de standaardiseer-eenheid opgenomen (op de 

uitvoering komen we terug). Rechtstreeks melk onttrekken uit de RMO

tanks is nu mogelijk. 

Bij een storing van de standaardisatie-eenheid kan er niet op volle ka

paciteit worden gewerkt, omdat in deze opzet geen rauwe melk gebufferd 

mag worden. Door in de •rauwe melk"-leiding een thermiseur op te nemen 

wordt dit probleem ondervangen. Een andere mogelijkheid is: een leiding 

aanbrengen (op de ringlijn), die de mogelijkheid biedt melk uit een 

tank alsnog over de pasteurs te leiden. 

Het standaardiseren kan in deze flexibele situatie ook buiten de aan

voertijden gebeuren en wel rechtstreeks naar een indamper of naar 

een tank (b.v. ten behoeve van de condens), waartoe de met een asterix 

voorziene kleppen en leidingen zijn opgenomen. 

auteur: J.N. van de Braak p.45 



N 

nadere synthese en oplossingen 

De kleppen voorzien van •R• zijn regelventielen, die door de standaar

diseer-eenheid worden aangestuurd. 

Voor de instrumentatie geldt hetzelfde als in de situatie van een ex

tra thermiseur (zie toelichting fig. 5.3-1.). 

I emMW 11----• --i.---}--__,..---.,-------.---f!~ 
I NII }~--~~~-~)--~!------yo-~~~-----~ 

l NI ll----tb---f4}----:l~--s;-~~~ 

fi.gwr 5.3.-2: P & I-s::hema met in-line <gmatuur. 
Q P.D.-p:mp UH nivo troJ 
e ISL nivo :J.aa;J 
3 piston-klep LI nivo-wikatie 

T temperatwrmeter 
~ p:mp R regelklep 
J:> pasteur A Cl'lalysea[{m'aat 
C centrifu3e M IDerJ}er 
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5.4 In-line standaardiseren. 

In een vroeg stadium van het afstudeerwerk kwam bij schrijver dezes de 

wens op een theoretische schatting te maken van de nauwkeurigheid waar

mee er gestandaardiseerd wordt en om dit vervolgens in relatie te bren

gen tot de nauwkeurigheden te behalen met een geautomatiseerd systeem. 

Analyse (zie bijlage VIII, A) toonde aan dat een spreiding van de vet

faktor in de rauwe melk door de huidige werkwijze gereduceerd wordt van 

0.75% tot 0.24% van de gemiddelde vetfaktor (een reduktie van bijna 

70%). 

Alvorens de te behalen spreidingareduktie voor in-line systemen te be

kijken gaan we eerst in op hun kenmerken: 

a. analysemethode, 

b. systeemkonfiguratie (uit tanks of over centrifuges); 

c. regelkonfiguratie. 

5.4.1 analysemethoden. 

Het standaardiseren in tanks op een vetfaktor (quotient totaal droge 

stof/vet) vereist dat we naast de hoeveelheden ook de samenstelling vet 

en vetvrije droge stof weten van de te mengen produkten. 

We zijn niet in staat rechtstreeks de droge stof in de melk te meten. 

Er kan een verband worden opgesteld (bijlage XI) tussen de dichtheid 

van melk en het vetgehalte en het v.v.d.s.-gehalte. 

Bepaling van het droge stof gehalte dient derhalve op basis van een af

geleide meting te geschieden. 

Ter bepaling van de vetfaktor blij ken er praktisch twee benaderingen 

mogelijk: 

I Meting van de dichtheid van de melk én van vet in de melk; 

II Meting van de dichtheid van de melk én van de dichtheid van de on

dermelk in de melk. 

Met deze gegevens kan de samenstelling van de melk afgeleid worden 

auteur: J.N. van de Braak p.47 
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m.b.v. de formules vermeld in bijlage XI. 

De te beschrijven analyse-methoden gaan uit van het konstant zijn van 

de dichtheden puur vet en vetvrije droge stof, alsmede van het vetge

halte in de ondermelk (0.05%). 

Door seizoensvariaties in de dichtheden puur vet en vetvrije droge stof 

zullen deze setpoints regelmatig bijstelling behoeven (kaskade-rege

ling). 

Methode I: 

Meten van de densiteit van melk kan •eenvoudig• in-line geschieden 

m.b.v. lusdensitometers (v.b. Valmet, Paar). 

De nauwkeurigheden van deze meters bedraagt 0.1% (opgegeven door de fa

brikant) van het gekozen meetbereik (span). 

Het vaststellen van het vetgehalte geschiedt op basis van fotometrische 

bepaling (Milko-scan, Multispec, Mk I IRMA, Milko-tester). 

De bepalingen geschieden door monstername (Milko-tester: 120 samples 

per uur; Milko-scan: 185 per uur). De Milko-scan is ook in staat de 

vetvrije droge stof te bepalen (75 monsters per uur). De hierdoor geïn

troduceerde fout is erg groot zodat deze methode niet in de berekenin

gen is meegenomen. 

De nauwkeurigheid waarmee het vetgehalte kan worden vastgesteld is vol

gens de fabrikant 0.06% (absoluut). 

De fout in de vetfaktor bedraagt ca. 1. 7% (relatief) , en deze wordt 

vrijwel geheel bepaalt door de fout in de vetbepaling (bijlage VIII-B). 

Methode II 

Een andere mogelijkheid ter bepaling van de relevante gegevens is de 

gestandaardiseerde melk te ontromen (evt. op labora~oriumschaal) en in 

de oorspronkelijke melk en in de ondermelk de dichtheden te bepalen 

(zie bijlage XI). De vooronderstelling die hierbij gemaakt wordt is dat 

de ondermelk in de melk van dezelfde samenstelling is als de ondermelk 

die van de centrifuge komt. 

auteur: J.N. van de Braak p.48 
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De fout in de vetfaktor bedraagt dan theoretisch 0.2-1% (bijlage VIII

B) • 

5.4.2 systeemkonfiguraties. 

Er zijn verschillende systemen in de handel (ALG83) om room op vetge

halte, e~ melk op vetgehalte in-line te standaardiseren. Het standaar

diseren op vetfaktor is zeker nog geen gemeengoed: er is ons slechts 

één systeem bekend. 

De standaardiseersystemen zijn verdeelt in twee groepen: 

- systemen die de melk en ondermelk uit tanks betrekken. 

- systemen die alle melk over een centrifuge leiden. 

Figuur 5.4.2-1 toont een een voorbeeld van een systeem waarin melk en 

ondermelk gemengd worden. Aan de hand van de analyse van de melk (A), 

wordt de mengverhouding (in dit voorbeeld een terugkoppeling) ingesteld 

(RC). 

.. gest. melk 

fig. 5.4.2-1 St:anlaardisatie uit talks. 

De volgende fabrikanten leveren een dergelijk systeem: 
- OSTA, type T (APV Nederland) • 

standaardiseert op vetfaktor in de melk. 
opgegeven relatieve onnauwkeurigheid: 0.6-1.2% 
analysemethode II. 
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- OL-5000 (On-line instrumentation Inc) 
standaardiseert op vetgehalte in de melk 
opgegeven relatieve onnauwkeurigheid: -
analysemethode I, zonder dichtheidsmeting 

Figuur 5.4.2. toont een voorbeeld van een standaardisatiesysteem waar

in alle melk over een centrifuge wordt geleid. 

figwr 5.4.2-2: Stamaardisatie <:Net oentrifu;Je: analysenet:h:Xle I 

De volgende fabrikanten leveren een dergelijk systeem: 
- PSM (Paasch & Silkeborg Maskinfabrikker) 

standaardiseert op vetgehalte in melk en room 
opgegeven relatieve onnauwkeurigheid: 0.75% 
analysemethode geen 

- ADS (Alfa Laval) 
standaardiseert op vetgehalte in melk en room 
opgegeven relatieve onnauwkeurigheid: 0.75% 
analysemethode I, zonder dichtheidsmeting 

- BM.S (Foss Electric) 
standaardiseert op vetgehalte in. melk en room 
opgegeven relatieve onnauwkeurigheid: 0.5% 
analysemethode I, zonder dichtheidsmeting 

- OSTA, type Rl' (APV-Nederland) 
standaardiseert op vetgehalte van room en 

vetfaktor van melk. 
opgegeven relatieve onnauwkeurigheid: 0.3-0.6% resp. 0.6-1.2% 
analysemethode II. 

Voor Bergeijk is het standaardisatiesysteem waarin melk over een cen

trifuge wordt geleid niet aantrekkelijk omdat: 

- de te installeren centr ifugekapaciteit moet worden afgestemd op het 

maximale melkaanbod en niet op de kapaciteit te verwerken ondermelk; 

de methode energetisch duurder is. 

auteur: J.N. van de Braak p.50 
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5.4.3 regelkonfiguraties. 

De kommercieel verkrijgbare systemen maken gebruik van voorwaartskoppe

ling (PSM, ADS) of terugkoppeling (OSTA, ADS, OL, BMS). In het algemeen 

wordt de voorwaartskoppeling gekenmerkt door een goede regelbaarbeid, 

maar een slechte meetbaarheid en stabiliteit. De terugkoppeling is 

i.h.a. stabiel, goed meetbaar, maar daarintegen minder goed regelbaar. 

Met het in-line standaardiseren wordt gestreefd naar een een goede re

gelbaarheid en stabiliteit. Meetbaarheid is van ondergeschikt belang. 

Een regelkonfiguratie die aan deze eisen voldoet is de storingskorrek

tieschakeling: variaties worden door de voorwaarts-regeling (groten

deels) gekompenseerd, waarna de terugkoppeling een meer nauwkeurige 

maar langzamere korrektie aanbrengt en instabiliteiten onderdrukt. De 

volgende figuren zijn voorbeelden van storingskorrektieschakelingen. 

,___.,., gest. melk 

A = 5lalysearparaat 
met:.tcöe I of n 

D • densitemeter 
IC = ratio-<Xntroll.e 
CID= rekerlë:IR;maat 

fig. 5.4.3-1: St:aOOaardiseren uit tanks met stxxin;JslcDrrektie. 

auteur: J.N. van de Braak p.51 
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r1lab. 

r·-·-·-·-·--·-· 
I . -----------, 

I 

mixer ~gest. melk 

fig 5.4.3-2: Stamaardiseren a.~er centrifu;e met stx:>rinJsloJrrektie. 

In bijlage VIII-C zijn de theoretisch haalbare spreidingsredukties be

rekend voor de terugkoppelregeling, de voorwaartsregeling en de sto

ringskorrektieschakeling in de gevallen dat gebruik wordt gemaakt van 

analysemethode I (Milko-tester, Milko-scan en densiteitsmeting) of dat 

gebruik wordt gemaakt van analysemethode II (twee dichtheidsmeters) • 

5.4.4 konklusies in-line standaardiseren. 

In de praktijk staat een geautomatiseerd standaardisatiesysteem onder 

kontrole van het laboratorium. Deze moet systematische fouten konstate

ren en kompenseren. Het is derhalve voldoende om te eisen dat de vet

faktor van het gestandaardiseerde produkt slechts varieert binnen de 

onnauwkeurigheid van de nauwkeurigste laboratoriumbepaling: de sprei

ding van de vetfaktor moet kleiner zijn dan 0.1% van het gemiddelde. 

Analysemethode II in een storingskorrektieschakeling voorspelt dat een 

spreidingareduktie van 87% haalbaar is. 

In een teruggekoppeld systeem is de spreidingareduktie nog altijd 83% 

(zie bijlage VIII). 

Door een mengbuffer achter het standaardisatiesysteem op te nemen is de 

spreidingreduktie op te voeren tot ca. 99%1 

Ook als in de praktijk de onnauwkeurigheid van de analyse een orde gro

ter is, blijft de spreiding voldoende klein: 0.04%. 

Door het gebruik van een mengbuffer wordt tevens de dichtheid van de 

auteur: J.N. van de Braak p.S2 



nadere synthese en oplossingen 

melk gestabiliseerd. Dit is met name belangrijk als de indampers hun 

voeding rechtstreeks van de standaardisatielijn betrekken. 

Het meest eenvoudige systeem waarmee de vereiste nauwkeurigheid gehaald 

kan worden geniet de voorkeur: 

de toepassing van analysemethode II in een terugkoppeling, gevolg door 

een mengbuffer van 15 ton (zie fig 5.4.4-1). 

----~---------------------------, 

15 17 

CJ CJ ----- _ _j 

22 

fig. 5.4.4-1: Voxgesteld ka'lfiguratie-systeen Bergeijk. 
i roan 17 disp1.ay aktuele vetfaktor 
3 aXIetmelk 18 digitaal instelbare setp:>ints 
5 gest. melk uit buffertank met display 

10 densiteibnet:er <nietmelk 19 verlichte drukkrqpn 
11 densiteibnet:er gest. melk 20 regelpmeel 
12 in3el:xude lllei'Çer 21 oentriflçaalp::mpen 
14 oentriflçe 22 regelafsluiters 
15 disp1.ay aktueel vetgehalte 23 voorvenmmer 

oD ,. Do 

oD Do 

oD Do 
Ch• 
CJ 

Een belangrijk punt van overweging is in hoeverre het hierboven be

schreven systeem zelf ontwikkeld moet worden~ met uitzondering van de 

tanks en panpen is het geschetste systeem kommerc ie el verkrijgbaar 

(OSTA Mix-T, imp. APV-Nederland Weesp). 

Als voordeel geldt van een bestaand systeem dat het beproefd is, zodat 

auteur: J.N. van de Braak p.53 
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de leverancier garant staat voor de door haar geklaimde nauwkeurigheid. 

Na een kort~ intrim-fase kan het bovendien snel in gebruik worden geno

men. Het nadeel is dat de ingreepmogelijkheden ( regelalgoritmen) be

perkt zijn. 

Het ontwikkelen van een geheel eigen systeem heeft als voordeel dat de 

technologie naar eigen inzichten ontworpen en geïmplementeerd kan wor

den. Daartegenover staat een mogelijk lange testperiode en eventuele 

patenten die men in de ontwerpfase kan tegenkomen. 

De beste oplossing is o.i. de aankoop van een OSTA-systeem, als daarbij 

de mogelijkheid bestaat om naar eigen inzichten wijzigingen aan te 

brengen in de regelapparatuur. Aanbevolen wordt de kapaciteit minimaal 

op 30 ton per uur te kiezen. De reeds eerder genoemde verwerkingspro

blemen zijn dan uit de weg, en de additionele bufferkapaciteit van 200 

ton behoeft niet te worden geïnstalleerd. 

Het in beperkte omvang uittesten van het voorgestelde systeem is weinig 

zinvol: de prijs van centrifuge en densiteitsmeters is ongeacht hun ka

paciteit vrijwel konstant. 

5.4.5 automatisch nastandaardiseren. 

Nadat op specifikatie gebrachte melk is ingedampt volgt een nastandaar

disatie. Het eindprodukt bevat in de regel een teveel aan vet en vet

vrije droge stof. Naarmate de spreiding in de vetfaktor t.g.v. de lab

analyses in kombinatie met de produktiewerkwijze groter wordt zal dit 

resulteren in verminderde produktopbrengst. Deze "product-give-away" 

bedraagt momenteel gemiddeld 0.2% v.v.d.s. en 0.03% vet. In guldens be

draagt dit verlies Hfl 11,30 per ton eindprodukt (vet Hfl 11.000 per 

ton, v.v.d.s. Hfl 4.000 per ton:) wat op jaarbasis ca. Hfl 1.1 miljoen 

betekent. 

Het eindprodukt dient te voldoen aan minstens twee samenstellingseisen: 

een voorgeschreven minimum ge hal te aan vet en aan totale droge stof. 

Onderstaande figuren tonen de verliezen bij een niet geheel juiste vet

faktor, waarbij de nastandaardisatie geschiedt op basis van watersup-

auteur: J.N. van de Braak p.54 
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pletie (85% van de gevallen) • 

verliezen 1.60 
per tm 

t:e'leel-l-t:e'leel 
vet wds 

I 
verliezen 5. 20 
per tm 

(hfl) t 3.90 

t:e'leel-!_. teveel 
vet wds 

I (hfl) t 

o. I 
I 1.30 

I 
I 

0.~----------~~----------~ 0.00~----------~~----~--~--~ 

3.434 3.444 3.454 5.990 6.000 6.010 

figuur 5.4.5-1 figwr 5.4.5-2 

Uitgaande van een te dik eindprodukt (waarin zowel teveel vet als 

v.v.d.s.) wordt door watertoevoeging naar hetzij het juiste vetgehalte 

hetzij naar het juiste v.v.d.s.-gehalte toegewerkt. Is de vetfaktor ho

ger dan de voorgeschreven waarde dan moet er zoveel water aan het pro

dukt worden toegevoegd dat net aan het juiste vetgehalte is voldaan. 

Het eindprodukt bevat dan allen nog teveel v.v.d.s •• Omgekeerd als de 

vetfaktor te laag is zal door watersuppletie juist voldaan worden aan 

de minimaal voorgeschreven v .v.d.s.-gehalte. Het eindprodukt bevat nu 

teveel vet. 

De figuren 5.4.5-1 en 5.4.5-2 geven aanleiding tot het volgen van een 

bepaalde werkwijze wanneer men in tanks voorstandaardiseert. Produkten 

waarvan de vetfaktor hoog is (bijv. 4/24 met een vetfaktor 6) geven 

minder verlies als de werkelijke vetfaktor lager uitvalt dan wanneer 

deze hoger is dan de wenselijke waarde. Men kan beter vet •weggeven• 

dan v.v.d.s •• Bij produkten met een lage vetfaktor is dit net andersom. 

De gevonden vetfaktor in het produkt is behept met een zekere sprei

ding. ooor de streefwaarde bij produkten met een lage vetfaktor iets te 

hoog te kiezen en bij produkten met een hoge vetfaktor iets te laag te 

kiezen kunnen de verliezen geminimaliseerd worden. 

In het verlengde van het in-line standaardiseren is ook naar de moge-

auteur: J.N. van de Braak p.55 
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lijkheden en de gevolgen van een automatische nastandaardisatie geke

ken. Deze nastandaardisatie kan worden uitgevoerd door aan het produkt 

dat uit de indamper komt water toe te voegen, zodanig dat de dichtheid 

van het eindprodukt konstant wordt gehouden. 

Figuur 5.4.5-3 toont de verbanden tussen vetvrije droge stof- en vetge

halte b~j konstante vettaktoren en dichtheden. Figuur 5.4.5-4 toont 

meer in detail (zie de schaalverdeling) deze relaties • 

3.96 3.98 4.00 4.02 

figwr 5.4.5-3: densiteite'l figwr 5.4.5-4: densiteite'l 
en vetfaktol:en en vetfaktol:en 

De werkwij m is dat men een te l.a3e vetfaktol: nastreeft en een te b:lge 

dichtheid, O(Dat altijd aan de min:i.muDeisen l!Ot'dt voldaan (het J;Eodukt 

4/24 neet minste'ls 4% vet en 20% v.v.d.s. bel7atte'1J in de figuur 5.4.5-

4 het kwadrant rechtsl:x:JIIen) • 

Bij een fout Vél'l 0.0001 in de dk:htheid en een ~eidin3 in de vetfak

ta: van 0.015 neet de instellin3 (voor 4/24) de= 1.0729 kg.làJt3 en f= 

5,97 zijn. 

Het mninale verlies is dan Hfl 4,50 per txn ei.OOtrooukt (H:fl 0,45 mil

joen per jaar). De huidige werkwijm waarin de fbut in de vetfaktxx 

0.03 bedraa3t geeft een "J;Eooukb-give-mey" van Hfl 11.30 per ton. Dit 

jJÇI.iceert dat q;> dit kostennivo de fout in de densiteitsoetin3 0.0006 

lç/àft3 ma;J zijn. 

De op;tell.in3 kan relatief eerl'JO\Xiig ~rden uitgevoerd (figwr 5.4.5-5) 

auteur: J.N. van de Braak 
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I 

water 

--, j 

t-~ 
fig s. 4. s-s Nast:ardaardisatie-opstellin:J. 

ein:ip:a:iukt 
• 

D = l.usiensitx:Jneter 
IC= ratio-a:ntroller 
FC= flow-cx:ntroller 
nr wenselijke dichtheid 

(setp:»int) 

Het lijkt gerechtvaardigd te konkluderen dat met een na-standaardistie

systeem op jaarbasis Hfl 680.000 valt te besparen (d.w.z. als de totale 

produktie op deze wijze plaats vindt). De totale kosten van het in-line 

standaardiseren van één produktielijn van 30 ton/uur (ca. Hfl. 350.000) 

zal dan in ca. 2 jaar zijn terugverdiend. 

Een paar kanttekeningen: 

Genoemde besparingen zijn alleen mogelijk als men dichter naar de "kri

tische grens" kan opschuiven waaraan een produkt moet voldoen. 

figuur 5.4.5-6: "verliezen" (uitval) bij in-line werkwij22 versus tui

dige werkwij22 

De meetnauwkeurigheid is relatief slecht. Het vvds-gehalte is niet veel 

beter dan op 0,1% nauwkeurig te bepalen; het vetgehalte niet veel nauw-

auteur: J.N. van de Braak p.S7 
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keuriger dan op 0,03% (met zgn. Gerber-methode) • 

Dit impliceert dat ondanks nauwkeuriger standaardiseren, niet of maar 

marginaal dichter naar de kritische grens kan worden opgeschoven. 

De voordelen van het na-standaardiseren liggen derhalve vooral op het 

terrein van de arbeidsbesparing, en in produkt-winst van batches die 

toch vrijgegeven worden om te worden afgevuld omdat de tijd en moeite 

niet zou opwegen tegen te •verspillen• grondstoffen. 

5.5 het informatiesysteem. 

5.5.1 omvang. 

Deze paragraaf legt een basis voor het verkrijgen van inzicht omtrent 

de omvang van het informatiesysteem. 

De uiteindelijke omvang wordt bepaald door het aantal taken, die het 

systeem dient uit te voeren en door de gewenste snelheid. 

De snelheid van een komputersysteem wordt bepaald 

"belasting", d.w.z. het aantal in- en uitgangen 

procesbesturing en het aantal randapparaten (printers, 

etc.). In paragraaf 5.5.2 komen we hierop terug. 

door zijn 

t.b.v. de 

beelschermen 

zoals in het vorige hoofstuk (S4.4) aangeduid omvat het informatiesy

steem: 

c.1 de produktiebeheersing, 

c.2 de produkt- en procesanalyses, 

c.3 de bedrijfsvoering, 

c.4 het onderhoud, inkl. planning en diagnostiek. 

Omdat c.3 en c.4 liggen op het gebied van de bedrij fsinformatika, dat 

grotendeels buiten mijn kompetentiesfeer ligt, volsta ik wat deze twee 

gebieden betreft met een opsomming van taken welke door het informatie

systeem kunnen worden uitgevoerd: 

auteur: J.N. van de Braak p.58 
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orderverwerking, produktieplanning, aanpassing van scheduling aan 

veranderende omstandigheden, bewaking van voorraden t.b.v. in- en 

verkoop met speciale voorraadregels, aan- en afvoerplanning7 

- protokollering van relevante informatie per lading7 

kostprijsberekeningen (verbruik grondstoffen, chemikaliën, energie en 

bijhouden van werktijden), rendementsbepalingen7 

- informatieverstrekking t.b.v. het onderhoud, opdat door de Technische 

Dienst beter geanticipeerd kan worden op toekomstige werkzaamheden. 

Een totaalindruk van de omvang van het informatiesysteem krijgen we als 

we de produktiebeheersing (c.1) en de produkt- en procesanalyses (c.2) 

meer in detail bekijken en de taken per funktionaris beschrijven. 

5.5.1.1 produktiebeheersing. 

Voor een verbeterde bestuurbaarheid (item a.1) moet het volgende gerea

liseerd worden: 

aanpassen leidingnetwerk konform één der voorstellen (P&I-schema' s) 

uit paragraaf 5.37 

2 M-tanks en eindprodukttanks voorzien van (dubbele) hoog/laag-zenders

en nivo-zenders of integrerende debietmeters7 

3 M-tanks (m.n. M13-15), eindprodukttanks en leidingnetwerk van een 

CIP-installatie voorzien7 

4 M-tanks voorzien van volgordesturing die door de centrifugist cen

traal (in de komputerruimte) te bedienen moet zijn7 

5 eindprodukttanks voorzien van volgordesturing die door de condenseur 

centraal (indamplokaal) te bedienen moet zijn. 

Deze voorzieningen zijn noodzakelijk voor een betere produktiebeheer

sing. 

auteur: J.N. van de Braak p.59 
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Het dagelijkse "produktiegebeuren" speelt zich af rond de volgende 

funktionarissen: 

de bedrijfsassistent; 

2 de melkontvanger; 

3 de centrifugist; 

4 de condenseur ; 

5 de laborant; 

6 de tapper (s); 

7 de magazijn/voorraadbeheerder. 

De nu volgende de specifikatie van (meet)gegevens en ingreepmogelijkhe

den waarover elk der funktionarissen moet beschikken geeft een scherper 

zicht op de omvang van het informatiesysteem m.b.t. de produktiebeheer

sing. 

Bijlage XII beschrijft globaal de funktiespecifikaties, de wij ze van 

gegevensinvoer en -verwerking, alsmede de verzameling gegevens die voor 

de bedrijfsvoering en produktiebeheersing nodig zijn (de gegevensbe

standen) • 

Voor een goede produktiebeheersing is noodzakelijk: 

bedrijfsassistent (op kantoor): 

(meet) gege~~ens: 

- weekproduktieplan; 

- dagproduktieplan; 

- status van gehele fabriek; 

Ïn1reepl03elij kheden: 

- aanpassing dagproduktieplan. 

auteur: J.N. van de Braak p.60 
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melkontvanger (in het melkontvangststation): 

(meet) ge:JeiTens: 

- weekproduktieplanJ 

- dagproduktieplanJ 

- rittenplannning7 

-status van tanks*)J 

ill]reepJDglij kheden: 

- aanp:ISSill] rittenplan. 

centrifu;ist (in de kcmp.tterrWmt:e): 

(meet) ge:JeiTens: 

- dagproduktieplan7 

- standaardisatieinstruktie (dunne melk)J 

- status van tanks7 

-status van het circuit (o.a. "batch-tracking")J 

- status van apparatuur (o.a. setpoints). 

ill]reepJDgelij kheden: 

- starten/stoppen apparaten, 

-starten/stoppen van reinigingaprogramma's (M-tanks)J 

- circuitkeuze7 

- setpoints wijzigen, 

- hoeveelheidsopgave t.b.v. het standaardiseren (evt. instellen van een 

afslagrnechanisrne)J 

- bij storingen: bedienen individuele kleppen, schakelen apparaten. 

*) voetn:ot: 
<l'x3er de status Véll een tank verstaan we: 
- de fl.llkties: vullen, terugstorten, starXIaardiseren, ledigen, 

reinigen en buiten bedrijf7 
- de .intn.d en het s::xxt p:cxiukt gespecificeerd naar katplenten. 
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condenseur (in het indamplokaal): 

(meet) ge;Jevens: 

- dagproduktieplan7 

standaardisatieinstruktie (suiker in dunne melk)7 

- status van tanks7 

-status van het circuit (o.a •batch-tracking•)J 

- status van apparatuur (o.a. setpoints). 

iJl3reeplOJelijkheden: 

- starten/stoppen apparaten7 

-starten/stoppen van reinigingaprogramma's (eindprodukttanks)J 

- circuitkeuze7 

- setpoints wijzigen7 

- hoeveelheidsopgave t.b.v. het standaardiseren (evt. instellen van een 

afslagmechanisme van toe te voegen suiker)J 

- bij storingen: bedienen individuele kleppen, schakelen apparaten. 

laborant (in het laboratorium): 

(meet) <Je:Je'lens: 

- dagproduktieplan7 

- status van tanks7 

-status van apparatuur (setpoints)J 

- afvalwatergegevens7 

- monsters. 

iJl3reeplOJelij kheden: 

- setpoints wijzigen (van laboratoriumapparatuur; 

- receptuur t.b.v. procesbesturing wijzigen en doorgeven. 

tapper(s) (in de flessen-, evap-en condensafdeling): 

(meet)ge:Jevens: 

- weekproduktieplan7 

- dagproduktieplan7 

- status van tanks; 
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-status van apparatuur (setpoints); 

in3J:eepooglijkheden: 

- starten/stoppen apparaten 

- setpoints wijzigen. 

voorraad/magazijnbeheerder (op kantoor): 

(meet) gegevens: 

- weekproduktieplanJ 

- afvoerplanning, 

- dagproduktieplanJ 

- status magazijnen. 

in3reepooglijkheden: 

- aanpassen afvoerplan. 

5.5.1.2 produkt- en procesanalyses. 

Het verzamelen van potentieel-relevante gegevens is noodzakelijk om la

ter produkten en processen op diverse wijzen te kunnen analyseren ten

einde het rendement en/of de kwaliteit van de produkten te verbeteren 

en te onderzoeken of processen anders/beter uitgevoerd kunnen worden. 

Veel gegevens kunnen "automatisch" aan het informatiesysteem ontleend 

worden, maar een aantal kwaliteitsgegevens zullen met de hand ingevoerd 

moeten worden. 

De produkt- en procesanalyse is een taak die toebedacht is aan het la

boratorium en aan de administratie ("bedrijfsburo"). Het laboratorium 

zal in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de pro

dukten en de wij ze waarop deze produkten tot stand kwamen, het be

drijfsburo vooral in een rendementsbewaking en een "bottleneck"-detek

tie. De analyses zullen hier vooral gericht zijn op een te verbeteren 

bedrijfsvoering. 

De administratie moet voor haar analysetaak de beschikking hebben over: 

auteur: J.N. van de Braak p.63 
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-geregistreerde tankinhouden (hoeveelheid en soort produkt)~ 

- de wijze waarop produkten tot stand zijn gekomen~ 

- op tijdbasis geregistreerde individuele verpakkingen, waartoe tellers 

bij de diverse produktielijnen moeten worden geïnstalleerd. 

Het laboratorium zal de volgende taken moeten kunnen uitvoeren: 

- invoeren van (externe) kwaliteitsgegevens~ 

- invoeren van gravimetrische analyseresultaten~ 

-statistische analyses (zoals b.v.): 

- trendberekeningen~ 

- betrouwbaarheidsberekeningen van analyseresultaten. 

-maken van overzichten per partij produkt t.a.v. kwantitatieve- en 

kwalitatieve kenmerken gespecificeerd naar afnemer/bestemming. 

Het laboratorium moet over veel cijfers beschikken die met de hand zijn 

ingevoerd. Noodzaak is voldoende opslag- en rekenkapaciteit. Om de ge

gevens van 2 jaar te bewaren is een extern opslagmedium van 5 miljoen 

tekens (bytes) voldoende (CAM80). 

De rekenkapaciteit kan voorts ingezet worden om programmatuur te ont

wikkelen en te testen. 

5 • 5 • 2 s t r u k t u u r • 

Het is zinvol het informatiesysteem te beschouwen als een systeem met 

een hiërarchisch opgebouwde struktuur. De komputerkonfiguratie kan een 

rechtstreekse "afbeelding" zijn van het informatiesysteem. Een modulai

re en hiërarchische systeemopbouw bevordert in hoge mate de flexibili

teit en de gegevensintegriteit. 

De struktuur van het komputersysteem kan worden bepaald door in eerste 

instantie uit te gaan van een strikte scheiding van de soorten taken • 
die het informatiesysteem moet uitvoeren. We onderscheiden: 
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1. real-time taken; 

2. applikatietaken met een on-line karakter; 

3. applikatietaken met een off-line karakter. 

Met real-time taken wordt hier bedoeld, die taken die het systeem uit

voert onder invloed van externe gebeurtenissen. Deze taken zijn veelal 

tijdkritisch zodat storingen tot een absoluut minimum moeten worden be

perkt. Een storing betekent meestal dat gegevens verloren gaan en dat 

de direkte procesbesturing in een ongedefinieerde situatie terecht kan 

komen. Voorbeelden van real- time taken zijn: procesregelingen, volg

ordesturing van tanks, in-line besturingsapparatuur. 

Onder applikatietaken met een on-line karakter verstaan we hier de ta

ken die gegevens ontlenen aan externe gebeurtenissen en die niet tijd

kritische zijn. Voorbeelden: 

het opvragen van de status van tankpark, automatisch werkende laborato

rium-apparaten. Een storing is niet van eminent belang voor de direkte 

procesbesturing. 

Onder applikatietaken met een off-line karakter worden alle taken ver

staan die •onafhankelijk" van de tijd uitgevoerd kunnen worden. We 

denken aan taken t.b.v. de bedrijfsvoering, administratie en taken voor 

de produkt- en procesanalyses. Een storing in deze laag van de komputer 

is van weinig belang: de gegevens zijn immers nog wel beschikbaar. 

Het in eigen beheer ontwikkelen van programmatuur is een taak die off

line kan geschieden. Echter het uittesten kan een real-time karakter 

aannemen en daarom van direkte invloed zijn op de procesbesturing. Het 

verdient aanbeveling om het uittesten van programmatuur zoveel mogelijk 

in een "beschermde" omgeving plaats te laten vinden. 

Ik verwacht dat het in eigen beheer ontwikkelen van programmatuur geen 

hoge prioriteit heeft. 

Resumerend hebben we drie soorten taken die door afzonderlijke "lagen" 

auteur: J.N. van de Braak p.65 



nadere synthese en oplossingen 

in een komputersysteem kunnen worden uitgevoerd: 

real-time laag uit te voeren door mikro-komputers en/of PLC's (Pro

grammable Logic Controllers)7 

een on-line laag uit te voeren door een •proces-komputer"7 

een off-line laag uit te voeren door een •administratieve-komputer". 

Grafisch wordt duidelijk gemaakt welke funktionarissen van welke •laag" 

gebruik maken: 

ADMINISTRATIEVE 
off-line laag KOMPUTER 

on-line laag PROCES-KOMPOTER 

real-time laag PLC I MIKRO I s 

processen 

-

-
-

-

administrateur 
planner/management 
laborant kwaliteitsbeheer 

bedrijfsassistent 
melkontvanger 
centrifugist 
laborant stand. instr. 
condenseur 
tapper(s) 
voorraad/magazijnbeheerder 

De administrateur werkt in de off-line laag7 de laborant zowel in de 

off-line laag alsook in de on-line laag. De andere funkticnar issen 

(operators) werken in de on-line laag. 

De taken zijn door de lagen strikt gescheiden. Het verdient aanbeveling 

met het oog op de storingskans om m.n. de real-time taken altijd als 

een aparte laag in een konfiguratie op te nemen. 

Integratie van off-line- en on-line taken is mogelijk, maar niet wense

lijk. 

Een uitzondering hierop kan het laboratorium zijn. Zij vervult taken 
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met een off-line- en on-line karakter. Met een apart "werkstation"*) op 

het on-line nivo wordt bewerkstelligd dat een "beschermde" omgeving 

ontstaat waarop ook programma-ontwikkeling kan plaatsvinden. De proces

komputer wordt dan ontlast van alle laboratoriumtaken die niet direkt 

met de procesbeheersing te maken hebben. 

Figuur 5.5.4 toont de konfiguratie waar in een apart werkstation voor 

laboratorium is voorzien. 

De eisen die aan een konfiguratie gesteld kunnen worden zijn dat: 

- alle procesonderdelen in staat zijn stand-alone te werken 

back-up (van gegevens en programma's) op een zo'n laag mogelijk nivo 

plaatsvind 

- storingen liefst door de eigen technische dienst moeten kunnen worden 

verholpen (hard- en software) 

De proceskomputer verzorgt funktie als: 

console-bediening (ca. 10); 

2 batch-tracking via gegevens uit PLC's; 

3 back-up (van gegevens en programma's); 

4 datasets verzameling t.b.v. status ("procesadministratie"); 

5 informatieoverdracht van/naar administratieve komputer; 

6 informatieoverdracht van/naar lab-komputer. 

Het is de vraag of de huidige PDP-11/03-komputer als de procescomputer 

in de geschetste konfiguratie kan fungeren. Vermoedelijk is zijn kapa

citeit onvoldoende om deze taak te kunnen vervullen. 

Men zal dan moeten uitwijken naar een komputer die berekend is om aan 

de gestelde funkties te voldoen. Blij ft men bij een komputer van de 

firma Digital dan lijkt de eerst volgende komputer in deze lijn kwa ka-

*) vcetrrot: 

~ werkstatioo w:>rdt hier een "mlfstardige" l<allplter beOOeld met 

zijn eigen raOOélpparatuur. 
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Eindhoven/Veghel 

Bergeijk 

administratieve 
gegevens 

administrateur 
L------1 planner/management 

back-up, 
status 

PROCES-cOMPUTER 

circuitschakelingln 
centrifugelokaal 

RMO 
indampers 

in-line 
apparatuur 

gegevens 

circuit
schakeling 
eindprod. 

figuur 5.5.4: ITD3elijke katq:uterlalfiguratie voor Bergeijk. 

auteur: J.N. van de Braak 

laborant 

bedrij fs-
1---~ assistent 

melkontvanger 

centrifugist 

condenseur 

tapper (s) 

voorraad/ 
....._ _ ___. magazijnbeheerder 
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in de nieuwe situatie de rol van PLC blijven vervullen. De programme

r ing moet dan wel worden aangepast m. b. t. de konmunikatie tussen de 

verschillende informatielagen. 

Zoals uit de figuur blijkt zijn de real-time aktiviteiten door maximaal 

vier PLC's (Programmable Logic Controller) uit te voeren: 

circuitschakelingen centrifugelokaal en ontvangststation (de huidige 

PDP-11/03); 

2 in-line apparatuur; 

3 indampers; 

4 circuitschakelingen eindprodukttanks. 

De PLC's verzorgen alle direkte besturings- en regelfukties. 

In tabel III is opgenomen om hoeveel in- en uitgangen het globaal gaat. 

tabel III: In- en uitgangen voor automatiseringssysteem 

aantal oaschrijving soort in(I)- of uit(O)gang 

800 kleppen aet terugmelding inkl. ~IP binair , I/O, polling *) 
30 pan pen analoog, I/O, polling 
25 debiet:aeters analoog, o, polling 

100 kontakten(LSH, LSL, L20, L60, L80) binair , o. interrupt 
125 signaalzenders (LI, T) analoog, o, polling 
so setpoints (exklusief indampers) analoog, I/O, polling 
10 consoles(VDO, printers, dataentry) binair • I/O, interrupt 

Hierbij zij uitdrukkelijk vermeld dat de meeste in- en uitgangen (ea. 

50%) nu voor rekening komen van de huidige PDP 11/03. 

*) vcetn::ot: 
pl1.linJ is de techniek \llaaI'bij de kanp.tter met een zekere regelmaat 

"kijkt" naar haar ran:lapparaten. Dit i.t.t. ~ waarbij de kan
p.iter alleal maar recgeert wanneer een rarXla(:paraat an aaniacht vraa::Jt. 
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Het laboratorium lijkt aangewezen op een eigen werkstation. Integratie 

van de laboratoriumaktiviteiten (anders dan de puur routinematige) bin

nen de proceskomputer is onverstandig, omdat men daarmee een verhoogd 

risiko loopt op een storing van deze kanputer. Opname van het "lab-sy

steem" binnen de proceskomputer is alleen te verantwoorden als uitslui

tend applikatieprogrammatuur wordt gebruikt. 

Tenslotte: bij het uitvallen van de proceskomputer blijven alle proces

sen onder kontrole van de PLC's draaien. Echter alle procesinformatie 

ontbreekt. Alleen onder direkte kontrole van een procesoperator kan de 

produktie worden voortgezet. 

voor de proceskomputer geldt dat, door de niet-kritische taken, een 

snelle responstijd voor onderhoud door de leverancier niet nodig is. 

Het onderhoudskontrakt kan daarom goedkoper uitvallen. Het is verstan

dig in de fabriek een reserve PLC te hebben, opdat een storing direkt 

verholpen kan worden door het uitwisselen van de PLC en door "downloa

ding" van het PLC-programma vanuit de proceskamputer. 
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6 EPILOOG 

De studie heeft helder aan het licht gebracht welke de knelpunten bin

nen het bedrijf zijn. De onderzoeksmethode mag doeltreffend worden ge

noemd. Men wordt •gedwongen• de automatiseringstoapassingen kategorisch 

in te delen waardoor een duidelijker beeld op de problematiek ontstaat. 

Het vinden van automatiseringtoepassingen zal vaak een kreatief gebeu

ren blijven, waarbij checklijsten en interviews goede hulpmiddelen 

zijn. De analyse toont verder dat de automatiseringstoapassingen in 

drie kategoriën zijn onder te verdelen: 

a) de (technische) toepassingen die er in de eerste plaats op gericht 

zijn een doelmatige, gestruktureerde werkwijze te verkrijgen7 

b) de (technische) toepassingen die mogelijke verbeteringen inluiden en 

waarmee alvast rekening kan worden gehouden bij invoering of aanpas

sing van een (nieuwe) produktiewerkwijze7 

c) de toepassingen die erop gericht zijn om aan de automatiseringamo

tieven van een •hoger agregatienivo• te voldoen: een betere produk

tiebeheersing. 

De uitvoering van de automatiseringstoapassingen laat zich -door het 

scherpe zicht op de mogelijkheden- goed faseren. 

Voor de melkverwerkende fabriek in Bergeijk is dan ook een systeemopzet 

gekozen die zich eenvoudig laat uitbreiden tot een meer wenselijke si

tuatie: produkt-in-line-standaardisatie. 

Een in-line produktieapparaat vergt echter nader onderzoek. •op papier" 

zijn de voordelen enorm: 

- scherper standaardiseren7 

- gestruktureerde werkwijze7 

- mogelijke arbeidsbesparing. 

De praktijk is dat de meetapparatuur wellicht niet de vereiste nauw

keurigheid kan halen. Deze stellingname is vooral gebaseerd op de 
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(schaarse) informatie van de leverancier van het OSTA-systeem, die ons 

weinig vertrouwen inboezemen. 

Voor de TH· is het daarom van belang op korte termijn meer inzicht te 

verschaffen in de regeltechnische aspekten van de konfiguratie. 

Systeemsimulatie kan het vertrouwen in de theoretische uitkomsten on

derbouwen. 

Praktijkproeven met densito-meters moeten echter aantonen dat de moge

lijke stoorinvloeden voldoende klein blijven. 

Het naar een verbeterde informatieverwerving en -verwerking toegroeien 

-de derde kategorie- is in de eerste plaats een zaak van het koncern. 

D.w.z. dat de mogelijkheden, die in deze studie zijn opgesomd, tot 

(sub)doelstellingen moeten worden gemaakt. 

Fasering is immers goed mogelijk. In deze fase van het onderzoek kan 

een ingenieursburo een kostenraming geven van het informatiesysteem. 

Is eenmaal voor een komputer(konfiguratie) gekozen, dan kan de uitvoe

ring ter hand worden genomen. 

De automatisering m.b.t. het laboratorium (het werkstation) kan in 

principe doorgang vinden, omdat de meeste taken een off-line karakter 

hebben. Mede gezien de verouderde apparatuur en de te krappe rekenkapa

citeit zou dit één van de eerste doelstellingen naar een verbeterde 

produktiebeheersing kunnen zijn. 

Ook in andere industriële takken staat de link tussen de procesbestu

ring (proces-control) en de managementaktiviteiten (planning and repor

ting) nog in de kinderschoenen. Figuur 6 geeft dit grafisch weer. 
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Gap between signa]. p:ocessin3 systems am data p:ocessin3 systems 

figwr 6: De autxmatiserin3s:,p:aai Vëll p:ooesbesturin3 tot llla'lëÇeuent. 
(lxal: KIVI -l.eergënj 1981 ) 
Q\M = o:mp.rt:er Aided Manufëd:erin3. 
CAL= Q:llplter AWed Iogistics. 

Tussen de administratief bestuurlijke systemen en de procesbesturings

systemen zit een dal wat de automatiseringsgraad betreft. De besturing 

van de dagelijkse logistiek, routing en scheduling van (half)produkten 

en produktiemiddelen binnen een fabriek wordt veelal op konventionele 

wijze uitgevoerd (formulieren e.d.). 

Het dichten van het gat (Computer Aided Logistics) is in hoofdzaak een 

kwestie van geld. Kanputernetwerken zijn nog steeds kostbare aangele

genheden. Wellicht dat de standaardisering m.b.t. komputernetwerken, 

miniaturisering van de komputers en de daarmee gepaard gaande prijsda

lingen verdere verbetering brengen om tot daadwerkelijke produktiebe

heersing te komen. 
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Bijlage I 

Samenstelling Stuurgroep Automatisering DMV-Campina B.V.-Bergeijk 

Ir. F. Joosten voorzitter laboratorium 

J. Ne lis produktie 

F. Adriaansen techn. dienst 

J. Janssen techn. dienst 

F. Jansen administratie 

H. Helbig CES AM 

Ir. J. V.d. He ij den adviseur THE 

J.N. v.d. Braak Btw. sekretaris THE 

Als adviseurs hebben de heren prof. ir. 0. Rademaker en J. van Geffen 

(Divisie-direkteur DMV-Campina) de vergaderingen zo nodig bijgewoond. 
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Bijlage III Begrippen, definities en algemene bepalingen 

condens (gecondenseerde volle .alk .at suiker) 
Het dikvloeibare produkt met een vetgehalte van tenmin
ste 8. 0% en een totaaal drogestofgehalte van tenminste 
28% rechtstreeks verkregen •••• zie verder def. "evap• ••• 
onder toevoeging van saccharose. 

boter (zure) produkt verkregen uit het karnen van (aangezuurde) room 
40%. 

dikke aelk Melk, waar water aan onttrokken is. 
dunne aelk Al dan niet gestandaardiseerde melk. 
geevaporeerde aelk (evap) 

Het vloeibare produkt met een vetgehalte van tenminste 
7.5% en minder dan 15% en een totaal drogestofgehalte van 
tenminste 25% rechtstreeks verkregen door het 
gedeeltelijk onttrekken van water aan melk, aan geheel of 
gedeeltelijk ontroomde melk of aan een mengsel van deze 
produkten, al dan niet onder toevoeging van room, 
melkpoeder en ander door de minister toegelaten stoffen, 
met dien verstande dat de hoeveelheid melkpoeder in het 
produkt bestemd voor afzet binnen de EEG niet meer mag 
bedragen dan 25% van het totale gehalte aan van melk 
afkomstige droge stof. 

halfvolle koffieaelk 
Evap met een vetgehalte van tenminste 4% vet en tenminste 
20% v.v.d.s. 

mof fieroom/schenkroom 

aagere melk 

rauwe melk 
lM) 

room 

Room met een vetgehalte van tenminste 20%. 
Zie volle melk, maar waarvan het vetgehalte ten hoogste 
0,3% bedraagt. 
Het door melken van één of meer koeien verkregen produkt. 
Rijdende Melk Ontvangst. 
Het produkt verkregen uit melk door, al dan niet onder 
toevoeging van de door de minister toegelaten stoffen, 
slechts het vetgehalte zodanig te verhogen, dat dit ten
minste 20,0% bedraagt. 

suikerfaktor Quotiënt totale droge stof/suiker. 
taptemel~ondermelk 

zie magere melk. 
totaal droge stof 

Het totaal aan vet en v.v.d.s. 
zure {zoete) karneaelk 

vetfaktor 
volle melk 

v.v.d.s. 

Het zure (zoete) produkt, dat vrij komt bij de bereiding 
van zure (zoete) boter uit room met een vetgehalte van 
tenminste 40% en een vvda-gehalte van tenminste 7,6%. 
Quotiënt totale droge stof/vet. 
Melk die in een melkverwerkend bedrijf tenminste een 
warmtebehandeling of een toegestane behandeling met een 
gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waarvan het 
vetgehalte op tenminste 3,5% is gebracht. 
vetvrije droge stof: het totaal aan materiaal in de melk 
uitgezonderd vet en water. 
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BIJLAGE IV plattegrond 
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Bijlage V BEZETTINGSPLAN VOOR VERWERKING VAN 4600 TON MELK PER WEEK (240.000 TON/JAAR). 

Aanvoer Verwerking Niro I 
(ton) (ton) (ton) (uren) 

Ma 980 1055 610-E 0200-2300 

Di 980 835 610-E 0200-2300 
wo - 955 610-E 0200-2300 

Do 980 770 610-E 1100-0900 
vr 980 225 560-E 2200-1900 

70-fl P.M. 
za 680 760 

Totalen 4600 4600 3070 

Produktie uren: Niro I 106 uur/week. 
Niro II 100 uur/week. 

Niro II 
(ton) (uren) 

220 fl 0200-1300 
225-C 1500-0800 
225-C 1200-0500 
120-fl 0800-1400 
225-C 1600-0900 
160-fl 1300-2100 
225-C 1400-0700 

130-fl 1000-1700 

1530 

E = evap 
fl= flessen 
C = condens 



Bijlage VI Produkteisen. 

produkteisen gestandaardiseerde melk 

produkt vetg eh al te*) tot.droge stof*) vetfaktor suikerfaktor 

evap + 
koffiemelk 

7.5-25.0 3.4-3.7 11.3-12.3 3.33 -
7.5-25.5 3.4-3.7 11.5-12.5 3.40 -
7.8-25.9 3.4-3.7 11.2-12.2 3.31 -
4.0-24.0 1.4-1.8 8.4-10.8 6.01 -
9.0-31.0 3.1-3.4 10.6-11.6 3.43 -

condens 

8.0-28.0 3.4-3.7 11.9-12.9 3.50 1.61 

9.0-31.0 3.1-3.4 10.6-11.6 3.43 1.40 

0-24.0 - 9. 1 - 2.02 

chocolade 

magere - 9. 1 -
2.61 2.63 18.0-18.4 6.97 

*) In de gestandaardiseerde dunne melk. 

auteur: J.N. van de Braak p.81 



Een bedrijfsmodel (BRA09) is doorgerekend om de opslagkapaciteit te be

palen. Het model beschrijft het Bergeijkse tankpark, en geeft naast de 

noodzakelijke kapaciteit inzicht in het tankvoorraadbeheer. 

Hierin wordt het gebruik van een fiktief tankpark beschreven. 

Uitgangspunten: 

- Rauwe melk wordt geleidelij k aangevoerd ( 125 ton/uur of 85 ton/uur 

(op zaterdag)); 

- Er wordt uitsluitend evap 9/31 en condens 9/31 geproduceerd volgens 

het bezettingsplan (bijlage V); 

- Er zijn slechts tanks van 100 m3 voor evap beschikbaar en tanks van 

50 m3 voor condens beschikbaar; 

- De thermisatiekapaciteit is op piekbelasting (1 25 ton/uur ) afgestemd 

(d.i. 30 ton/uur extra); 

- Het reinigen (R) van een tank duurt 30 minuten; 

- Het standaardiseren (ST) bestaat uit meerdere handelingen en duurt 

minimaal 75 minuten: mengen (±15 min.), analyseren (±15 min.), onder

melk toevoegen en mengen (±45 min.); 

Scheduling volgens het 'nearest-deadline-first' principe; d.w.z. dat 

die hoeveelheid dunne melk bereid zal warden, die -na de reeds klaar

staande batches- het eerst aan de beurt is om ingedampt te warden. De 

verwerkingstijd van de indampers is hiertoe in zo groat mogelij ke 

batches verdeeld, waarbij kleine batches zo vroeg mogelijk ingedampt 

warden. 

Beschrijving: 

De belangrijkste vrijheidsgraden in het model zijn het tijdstip van de 

ondermelkproduktie en de scheduling van de batchbereiding. 

Uit de rauwe melk wordt vanaf 9.00 uur meteen zoveel ondermelk bereid 

als nodig is om de overige aangevoerde melk te kunnen standaardiseren. 

Het bezettingsplan is voor een hele week doorgerekend. Figuur VII-1 

geeft de situatie voor de dinsdag weer. 

Hierin zijn de aktiviteiten (m.u.v. het standaardiseren) in blokvorm 

weergegeven voor de indampers (NI,NII ) , de pasteurs (P1, P2, PS en P6 ) , 

auteur: J.N. van de Braak p.82 



de centrifuges c.q. pasteurisatie-ontromingslijnen (C1, C2), de 100-

tons tankeenheden (T1-16) en de 50-tons tank eenheden t.b.v. de gesui

kerde condens (CT1-3). 

De verwerkingstijd van de indampers is verdeeld in batches; in de blok

jes aangegeven met het tanknummer. 

Pasteurs 1 en 2 produceren eerst, via C1 en C2, voldoende ondermelk. PS 

en P6 vullen ondertussen tanks T1-T3 • 

Daarna wordt de volledige pasteurisatie/thermisatie-kapaciteit ingezet 

t.b.v. het vullen (V) van tanks. 

Als een een T-tank gevuld is wordt deze daarna gestandaardiseerd (ST) 

binnen de periode aangegeven door de horizontale pijlen. 

Na het standaardiseren wordt een T-tank op de indamper aangesloten of 

(in gedeeltes) overgepompt naar een condenstank. 

De condenstanks kunnen zowel door de pasteurs als vanuit een evap-tank 

gevuld worden (in de figuur uit tank T7). In het laatste geval hoeft 

alleen suiker toegevoegd te worden (S) alvorens de tank op de indamper 

aan te sluiten (N2). 

Een lege tank wordt eerst gereinigd (R) alvorens weer beschikbaar te 

zijn. 

Konklusies uit het model: 

De vroege start van indamper 1 op donderdagochtend 11 uur (zie bezet

tingsplan bijlage V) is praktisch niet haalbaar; 12 uur is een meer 

realistisch tijdstip. 

Een mogelijke oplossing is het klaarzetten van de ondermelk op dins

dag. 

2 De 150 ton opslagruimte voor condensprodukten is ontoereikend. 

Ca. 300 ton dunne melk moet tijdelijk in de evap-tank(s) opgeslagen 

worden. 

N.B. Met deze mogelijkheid moet in het P&I-schema rekening gehouden 

worden. 

auteur: J.N. van de Braak p.83 



3 Op dinsdagmiddag om 17 uur is het maximum van 1300 ton dunne melk in 

voorraad (75%). Het model gebruikt 1750 ton opslagkapaciteit, omdat 

350 ton leeg staat doordat sommige tanks kleine batches bevatten, en 

doordat de voedingatanks van de indampers gedeeltelijk leeg zijn 

omdat 100 ton onbenut is. Door een verstandige verdeling van het 

tankpark in grote en kleine eenheden is het mogelijk de 

opslagkapaciteit beter te benutten7 een bezettingsgraad van 90% is 

dan haalbaar • 

De mate waarin de voedingatanks leeg staan hangt geheel af van de 

scheduling7 in de meest onunstige situatie zijn twee praktisch lege 

tanks (van 200 en 50 ton) op de indampers aangesloten. 

De minimaal noodzakelijke opslagkapaciteit bedraagt derhalve 1700 ton 

(=1300*100:90+250). 

Bij in-line standaardiseren is geen extra opslagkapaciteit noodzake

lijk. 

auteur: J.N. van de Braak p.84 
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Bijlage VIII KWALITEIT VAN HET STANDAARDISEREN 

A Huidige werkwijze 

Een simpel model van de huidige werkwij ze van het standaardiseren is 

opgesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van de technieken beschreven in 

GRI73. 

Aangenomen is dat de vetfaktor van de aangevoerde melk zich gedraagt 

als een eerste orde signaal. Het signaal is onderhevig aan toevallige 

var ia ties rond een gemiddelde, gekarakteriseerd door een spreiding en 

een korrelatietijd. 

De spreiding is -als vuistregel- de helft van de maximale amplitude van 

de variaties. Het beschikbare cijfermateriaal gaf een dagelijkse varia

tie van 1.5% rond de gemiddelde vetfaktor f te zien. De oorspronkelijke 

spreiding, Srmor is derhalve 0.75%. 

De korrelatietijd is -als vuistregel- de helft van het tijdsinterval 

waarbuiten signalen geen signifikante korrelatie meer vertonen. Het is 

een maat voor de snelheid waarmee een signaal fluktueert. 

We veronderstellen dat de melk uit verschillende RMO's niet is gekorre

leerd. De tijd dat één RMO- inhoud (gem. 11 ton) door de indamper 

stroomt is derhalve een maat voor de korrelatietijd. Bijlage IX geeft 

een reële schatting van de indampkapaciteit: 26-33 ton per uur. De kor

relatietijd van het ingangssignaal, Trmor bedraagt derhalve 600-750 se

conden (zijnde 11:26:2 resp. 11:33:2 uur). 

Het gehanteerde model gaat ervan uit dat het standaardiseren een ide

aal eerste orde mengproces is. Als de spreiding in de vetfaktor in het 

eindprodukt Se is, is de verhouding Se:Srmo de spreidingsreduktie. 

Deze spreidingreduktie is een maat voor de kwaliteit van het standaar

diseren. In het gunstigste geval is deze 01 (d.w.z. een reduktie van de 

oorspronkelijke spreiding van 100%). 

Voor een eerste orde mengproces geldt (GRI73, pag 133): 

auteur: J.N. van de Braak p.86 



waarin Tv de gemiddelde verblijftijd is van de melk in de tank. voor 

een gemiddelde equivalente verblijftijd van 1.5 uur (5400 sec.) is de 

spreidingsr_eduktie 68.4%. 

Onderstaande tabel toont de spreidingareduktie voor verschillende equi

valente verblijftijden. 

tabel 1: S(:Eeidingsl'aJdtt:ie vm vet:::fakbx in rame Elk 
vetfaktxx: 8.95/l.~ 2.2949 ± 0.0344 (=1.St) 

equivalente spreidings- spreiding 
verblijftijd reduktie Se bij 

(sec) (\) ~-0.75% 

10 0.82 0.745 
50 3.92 0.720 

500 26.2 0.555 
3600 62.2 0.285 
5400 68.4 0.235 
7200 72.3 0.210 

B statische regelkwaliteit: foutenanalyse. 

Methode I: 

De vetfaktor in de melk wordt in deze methode bepaald door een vetbepa

ling (Milkotester, Milkoscan: nauwkeurigheid 1,5%) en m.b.v. een dicht

heidameter (nauwkeurigheid 0.02%). 

Met formule (1) en (2a)van bijlage XI is dan de fout in de vetfaktor te 

bepalen: 

Met f = 1 + Dm/Vm = 1 +(1- 1/dm -(1-1/dv) .Vm)/(1-1/dd) .Vm is de relati

ve fout: 

1:!. f/ f - -·-·- + -·-·-

Voor het produkt 4/24 <dm =1.0322~ V8 = 1.84%~ Ds = 9.20%; f = 6, dv = 
0.91 en dd = 1.56) vinden we: 

Adm ÁVm 
Af/f = 24.5- + 0.8-

dm Vm 

Hieruit volgt dat voor de opgegeven nauwkeurigheden de vetfaktor op 

1,7% nauwkeurig is te bepalen. 

auteur: J.N. van de Braak p.87 



Methode II: 

De vetfaktor wordt bepaalt door het meten van de densiteit in de volle 

melk alsmede in de "afgesplitste" ondermelk. 

De vetfaktor wordt gegeven door (voor afleiding bijlage XI): 

Af = 1 + ----------
a. (V001 • (em-b> + c0 m-em> 

met a = 1-dw/ddJ b= 1-dw/dvJ c0 m= 1-dw/dom en cm= 1-dw/dm• 

Na enig omrekenen is te becijferen (afleiding: DEL83) dat de absolute 

fout in de vetfaktor gegeven wordt door: 

f = 0.008 - 0.04 % (voor de produkten 8.5/28 en 4/24 met vetfaktoren 

3.294 en 6.000) 

De relatieve fout ligt derhalve op ca 0.2- 0.8 %! 

De fout in de vetfaktor bedraagt met methode II circa de helft van die 

bepaalt volgens methode I. 

De fouten die optreden t.g.v. verkeerde instellingen in de ratio-con

troller zijn hierin uitdrukkelijk niet meegenomen. De werkelijke fout 

zal derhalve groter uitvallen. 

De fabrikant van het OSTA-systeem garandeert een te behalen nauwkeurig

heid in de vetfaktor van 0.6-1.2 %. 

Op grond van bovenstaande foutenanalyse lijkt dit derhalve reëel. 

C dynamische regelkwaliteit. 

Voor het gebruik van methode I (Milkotester, Milkoscan) en methode II 

zijn de spreidingsredukties berekend voor drie verschillende regelkon

figuraties (terugkoppeling, voorwaartskoppeling en de storingskorrek

tieregeling) • 

auteur: J.N. van de Braak p.88 



Aanname: 

Tussen de analyseplaats en de menger wordt een looptijd van 1 sekonde 

verondersteld. 

De gebruikte formules (ontleent aan GRI73): 

de spreidingsreduktie: 
Se:Srmo= (1-r2)1j2 

met r de regelbaarheid. 
de totale regelbaarheid: 

r = ra.rd.rn 

met regelbaarheden t.g.v. de bemonstering, de 
looptijden en de meetbaarheid. 

regelbaarbeid t.g.v. de bemonstering: 

1 - exp(-2.Ta/Trmo> 1/2 
ra= ( ) 

2.Ta/Trmo 

regelbaarbeid t.g.v. de looptijd: 

regelbaarbeid t.g.v. de meetbaarheid: 

de meetkwaliteit: 

1 - c 1/2 
rn= ( ) 

1 + c 
met c de meetkwaliteit 

c2 = z I (Z+2.slmo·Trmo> 

met z het vermogen per frekwentie van het als 
witte ruis veronderstelde stoorsignaal. 

De korrelatietijd Trmo wordt door de regelingen beïnvloed. Over het alge

meen wordt de korrelatietijd sneller. 

Bij benadering geldt dat de korrelatietijd van het geregelde signaal wordt 

gegeven door: 

of in het kontinue geval: 
Te = c.Trmo 

auteur: J.N. van de Braak p.89 



Onderstaande tabel toont de spreidingsredukties voor de genoemde situaties: 

terugkoppeling voorwaartskopplg. staringakorrektie 

Td Se:Srmo Te Td Se:Srmo Te Td Se:Srmo Te 
sec (%) sec sec (%) sec sec (%) sec 

MILKOTESTER Ta=30 31 42.2 14.6 29 42.6 14.0 29 42.7 14.0 

MILKOSCAN Ta=20 21 48.2 9.9 19 48.6 9.2 19 48.7 9.2 

ANALYSE II Ta= 0 1 82 8.7 0 83.3 8.7 1 87 3.0 

De beste resultaten zijn te verwachten met analysemethode II welke in het 

gunstigste geval een spreidingareduktie van 87% geeft. 

Omdat het geregelde signaal nogal sterk fluktueert is een verder verbete

ring te verwachten als dit signaal aan een mengbuffer wordt onderworpen. De 

spreidingareduktie wordt gegeven door: 

Se:Sx= (Te:(Te + Tv)) 1/ 2 met Te de korrelatietijd van het signaal 
voordat het in de buffer komt en Tv de ge
middelde verblijftijd in het vat. 

Een vat van 15 ton toegepast in een terugkoppeling (Se:Srmo= 0.180 en Te= 

8.7 sec) geeft een verdere spreidingareduktie (Tv= 1800 sec) van 0.07. 

De te verwachten spreiding in de ui te indelij ke vetfaktor is dan terug te 

brengen tot minder dan 2% van de oorspronkelijke spreiding! 

auteur: J.N. van de Braak p.90 



Bijlage IX KAPACITEITSBEPALING INDAMPER. 

Om een indruk te verkrijgen van de flows zijn massabalansen opgesteld 

en doorgerekend voor een aantal in Bergeijk veel voorkomende produkten. 

zo blijkt (zie tabel) dat de voeding van een indamper met een indampka

paciteit van 16 ton water/uur variëert van ca. 26-33 ton/uur en de op

brengstaan produkt variëert van ca. 10 tot 17 ton uur*). 

Tabel IX-1: Produktopbrengst met: Fw•16; dm•1,02918; 
dom•1.03475; Vom•0.0005; v,.-D.04; Dom•0.0937; Om•0.09 

produkt f Fm Fom Fa R 

8. 5/28 3.294 29.178 0,556 29.734 52.U8 
10/33 3. 300 25.744 0.556 26.300 46.277 

7.8/25.9 3.321 30.920 0,942 31.863 32.811 
7.5/25 3.333 31.844 1.147 32.991 27.761 

9/31 3.444 25.032 2.105 27.137 11.890 
8/28 3.500 26.338 2.849 29.187 9. 245 
4/24 6.000 13.434 16.203 29.203 0.829 

-

gebruikte formules: 

massabalans voor indamper: 

v. Ds. da Fe de 

3.93 9.01 1.02928 13.734 1.06564 
3.92 9.01 1,02930 10.300 1.07837 
3,88 9.01 1.02934 15.863 1.06074 
3.86 9.01 1. 02937 16,911 1.05865 
3.69 9.03 1.02961 11.137 1.07535 
3.61 9.04 1.02972 13.187 1.06824 
1.84 9.20 1.03222 13.636 1.07278 

<Cm/dm> .Fm+ (Com/dom> .Fom = (cs/ds) .Fs (la, b, c, d) 

(2a, b, c, d) 

voor c resp. v, D, 1 end. 

indikverbouding: 

I = Ve/Vs (3) 

vetfaktor: 

fe = fs = (Ve+De>!Ve (4) 

*) voetlmt: 

Een eemou:iig re~ograrma (HP85) is cntwikkeld an voor arxlere p:o

duktsëlnerlSteilin;JE!'l of arxlere ~iteit de opxen;Jst te kunnen 

bepalen. 

auteur: J.N. van de Braak 
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verhouding •el~onderaelkstrooa: 

R = Fin/Fom 

var i abelen: 

d = dichtheid 

D = gewichtstraktie v.v.d.s. 

V = gewichtstraktie vet 

F = massastroom 

I = indikverhouding 

f = vetfaktor 

subscripts: 

(kg/dm3) 

(-) 

( -) 

(103kg/uur) 

(-) 

(-) 

m = (rauwe of gethermiseerde) melk 

om= ondermelk 

e = eindprodukt 

d = v.v.d.s. 

v = vet 

w = water 

s = gestandaardiseerde melk 

auteur: J.N. van de Braak 
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BIJLAGE X Overzicht tanks en de bijbehorende voorzieningen 

Inhoud Soort Gelsolaard Menginrichtin&' Bediening kleppen Naspoeling Soort sproeiers loboudsmeting Te reini&'en via Nr. tank m• •ateriaal d.m.v. 

RII0-1 rechtstandige roer- pneumatische kogel- aparte leiding 
RII0-2 60 •• r.v.s. nee werken, bediening afsluiters via automatisch bolsproeiers druktransaitters CIP-RMO 

via bedieningspaneel bedieningspaneel en rechtstreekse 
alert 100 alert 100 aflezing (1000 '1) 

M16-M20 200 m• r.v.a. ja roerwerk dat pneumatische automatisch straalpijp druktransaitters 
automatisch gaat ko&'elafsluiters via aparte met verdeelschotel en rechtstreekse CIP-RIIO 
roeren bij 20'1 bedienin&'apaneel leiding aflezin&' (1000 1) 
vulling alert 100 

M13 Ml4 MlS 50 m• r.v.s. ja roerwerk pneumatische 
laag en boog toeren vlinderkleppen automatisch zwenksproeiers drukdozen circulatiebak 
band&'eschakeld bediening Vill via aparte aanwijzing via 

apart bediening&- leiding Kg-meters 
paneel 

Mll !112 75 m• r.v.s. ja schuine pneumatische via reinigin&'S bolsproeters enrof-nonius 
roerwerken vlinderkleppen poap vlottersysteea circulatiebak 
handgeschakeld apart bediening&- aflezing in ca 

paneel via tabel in liter a 

Ml M2 M9 MlO 15 ... geë•ail- nee rechtstandig Saunders- via oaspuiten zwenksproeiera peilstok (am) rondpompen 
leerd roerwerk afsluiters met slang atlezing in - van water 
staal bandgeschakeld handbediend via tabel liters dat vis slang 

toegevoerd wordt 

M3 M4 MS 30 m• &'&ëaail- nee via mengpomp Saunders- via oaspuiten zwenksproeiers peilstok (11111) rondpompen 
M6 M7 M8 leerd afsluiters met slang aflezing in .. van water 

staal bandbediend via tabel liters dat via slang 
toegevoerd wordt 

Kl en K2 50 m• r.v.s. nee schuine bandbediende via naspoeling bolsproeiers vlottersysteem CIP-botermakerij 
roerwerken vlinderkleppen CIP-botermakerij met a~lezing dav 
bandgeschakeld schietlood (5000 1) 

Oude Rl en 25 m• geë•ail- nee rechtstandige bandbediende via naspoeling zwenksproeiers schatting via CIP-botermakerij 
R2 leerd roerwerken vlinderkleppen CIP-botermakerij waarneming 

staal 



Bijlage XI FORMULES EN AFLEIDINGEN. 

A. ALGEMEEN 
Variabelen: d = dichtheid (kg/dm3) 

D = gewichtsfractie vetvrije droge stof 
V = gewichtsfractie vetbestandelen 
F = volumestroom (103kg/uur) 
f = vetfactor 

Subscripts: m = melk 

Vetfactor: 

Dichtheden: 

om= ondermelk 
r = room 
d = vetvrije droge stof 
v = vet 
w = water 

f = (V + D)/V 

- volle melk: 

( 1 ) 

( 1-dwldm> = ( 1-dwfdv>Vm + ( 1-dwfdd) Dm (2a) 

- ondermelk : 
(1-dwfdom> = (1-dwfdv)Vom + (1-dwfdd)D0 m (2b) 

- room 
(2c) 

- eindprodukt: 
(1-dwfde) = (1-dwfdv>Ve + (1-dwfdd)De (2d) 

Stroom- en massabalans centrifuge: 

Fm = Fom + Fr (3) 

(4a) 

(4b) 

Aanname analysemethode II: 

(Sa) 

(Sb) 

auteur: J.N. van de Braak p.94 



B.1 AFLEIDING FORMULES. 

Bijgaande figuur toont de samenstelling van de melk in relatie 
tot de ondermelk. 

Vm Dm water 

Vnm I Vmom Dm water 
i 

samenstelling van de melk 

Dom water samenstelling van de ondermelk 
(ongenormeerd) 

Eliminatie van Vmm en Vmom uit onderstaande vergelijkingen le
vert de gevraagde vergelijking Sa. Afleiding van formule Sb gaat 
analoog. 

Vm = Vmm + Vmom (6) 

Dom= Dm/ ( 1-Vnm) (7) 

(8) 

B.2 MELKSAMENSTELLING UIT DENSITEITSMETINGEN 

Uit 2a, 2b en Sa is het vetgehalte van de melk te schrijven als 
funktie van dm en d0 m: 

(9) 

Voor de vetvrije droge stof in de melk is de volgende relatie af 
te leiden: 

( 1 0) 

De vetfaktor van de melk is derhalve: 

fm =1+ Dm/Vm = 1+ ----------- ( 11) 

auteur: J.N. van de Braak p.9S 



BIJLAGE XII GLOBALE FUNKTIESPECIFIKATIES 

Om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de omvang van het in

formatiesysteem zijn hier de funkties en de wijze van informatieoverdracht 

voor de totale fabriek beschreven. De meeste handelingen zijn terug te voe

ren op gegevens lezen van het ene "bestand" en deze aan te vullen en over 

te hevelen naar het volgende gegevens-"bestand". 

Aangegeven wordt hoe informatie wordt verwerkt en op welke wijze de invoer 

van gegevens kan geschieden. 

De funktionarissen die hier beschreven worden zijn: 

de bedrijfsassistentJ 

2 de melkontvanger, 

3 de centrifugist7 

4 de condenseur1 

5 de laborant I 

6 de tapper(S)J 

7 de voorraad/magazijnbeheerder. 

flnkties gegeiTE!nS Vëll (v.)/naar (n.) wij2Je Vëll invoer/wijzigin:jl 

bedrijfBassistent 

dëg(rcrluktieplannin:J v. "\Eelqrcrluktie" harrl + autanatis=h 
v. "status ce1trifU;;Jelokaal" autanatis=h (R.O.) *) 
V. "status imanplokaal" autanati&:h (R.O.) 
v. •status vulafdelin:jen" autanatia:h (R.O.) 
n. "dagJ;rcrluktiepl.an" harrl 
p:ogrëllllla ter crilersteunin:J p:crluktiepl.armen 
v. "status fabriek" autanatisch (R.O.) 
V. deelbestaró:n "batch" R.O. 
n. "o.rerzichten" haro,lautanatis=h 

*) voet:ooot: 
R.O. (~y) De2e "bestarrlen" J1D3en alleen gelezen ~rden à::lor desbetref
feroe oparator en niet à::lor hem ~rden gewijzigd. 

auteur: J.N. van de Braak p.96 



fulkties gegevens Vëll (v.)/naar (n.) wijm van invoer/wijzig~ 

wegen tankauto's 

11D'lSterS melkvee
tn.rler i jen 

oentr ift.çist 

s~diseren 

V. op1Sller hëm,/ autanatis:h 
n. "gegevens EM1" autxmatis:::h 
n. "gegevens lM)" hard 
v. "ritt:enpl.anni.rç" m:rlen 
tevens :te09I'amna an eigen ~ aan te passen 
v. "gegevens IK>" autxmatis:::h 
V • "historie lM)" autxmatis:::h 
tevens p:ogrëlllllat.uur an p:ogrnses op te stellen 

n. "gegevens IM>" 

v. meters en op1SllerS 
n. klER81, IXJIIPE!'l, regel.in:Jen, in-line 
V. "dagp:cduktieplan" 
v. "lab. S't:aOOaardisatie instr." 
v. "receptuur" 

autxmatis:::h 
autxmatis:::h 
R.O. 
R.O. 
R.O. 

n. deelbestërlden "batch" 
n. "logboek centrift.çelokaal" 
n. "status oentrift.çelokaal" 

autanatis::h (R.O.) 
autxmatis:::h (R.O.) /p: inter 
hëm/ autanatis:::h 

werktijden 
verbruik chenicaliën 
reinigen 

da3/J;Ktijrë!I:POrten 
CNett zicht p:cxiuktie 

n. "werktijden centrift.çelokaal" 
n. "verbruik chenicaliën" 
v. tellers en qneners 
n. "~b:lek oentrifu3elokaal" 
v. "batch", "receptuur" 
V • "stabJs oentrifu;elDJcaal 11 

iroëlnpen V. O(;l'lE!IlerS 

n. kle,;:p;n, p::lllp!ll, regel.in;en 
n. "status i.rXIatplokaal n 

n. "lo,jxlek ~ 11 

eNerzicht p:cxiuktie V • "status iroaoplokaal 11 

reinigen n. "chemicaliën verbruik" 
v. qnsners 
n. kl.eQ;Jen, p::llp!!l 

n. "lo,jxlek ~kaal" 
n. "stabJs einip:odukttanks" 

stan'Jaardiseren cx::ró!ns v. "S't:aOOaardisatie instr. lab." 
n. "batch" 
n. "logb::lek iOOanp]Dkaal" 

da3/J;Ktijr~ten V. "batch", "stabJs i.rXIatplokaal 11 

auteur: J.N. van de Braak 

hard 
haOO/autaoatis::h 
hard + autxmatis:::h 
autanatisclv'p:inter 
autxmatis:::h 
R.O. 

hard + autxmatis:::h 
autanatis::h 
autanatis:::h 

• autxmatis:::b/p: inter 
R.O. 
haOO/ autanatis:::h 
haOO/autanatis::h 
autx:matis:::h 
autxmati&::b/p: inter 
autx:matis:h 
R.O. 
autxmatis:::h 
autanatisclv'p:inter 
R.O. 

p.97 



fulkties gegE!IIe'lS Vél'l (v.) /naar ( n.) wijm van :i.nvoer/wijzig0i] 

l.abxël'lt 

stamaardiseren 

perkde orerzichten 

IM>-melklo::ntrOle 

tatpr(s) 

wegen van eenheden 

werktijden 
eNerzicht/status 

tellen van eenheden 

dag/partijrëgX>rten 
sterilisatie 

v. "da;p'oouktie" 
v. analyses 
n. "logtxlek lab" 
n. "historie stamaardisatie instr." 
n. "st:amaardisatie instr. lab" 
v. "historie" 

v. analyses 
n. "gege~~ens IM>" 

v. qneners 
n. "gewichtslo::ntOle" 
n. "historie gewichtskaltrOle" 
n. "batch" 
n. "logtxlek wlafdel.ing" 
n. "werktijden" 
V. "gewichtskaltrOle" 
v. • status e.indir<Xlukttanks" 
v. q;:neners 
n. "batch" 
n. "logtxlek wlafdeling" 
n. "rerXIEmenten" 
v. "rendEmenten", "batch" 
v. "troefkoken" 
n. "logboek vul.afdelin:J" 
n. setp:>ints 

autanatia::h 
harxV autx:matisch 
autx:matis::h 
autx:matis:h 
haOO/autanatisch 
autanatis::h 

autx:matisch 
haOO/autanatis::h 
autanatisch 
autx:matis::h 
autanatis::h 
ham 
R.O. 
R.O. 
autanatis:h 
autx:matis::h 
aut:aDati.a::h 
autanatis::h 
autx:matis::h 
hard 
autx:matisch 
ham + autanatis:h 

vcorraa3/magazijri::leheerder 

ma:Jazijnbeheer v. q;:nener (s) ham + barc:x:rlelezer 
n. "status vcorraëd" autanatis:h 

vcorraa3beheer v. "vcoraardregels" autx:matis::h (R.O.) 
v. "status vcorraëd" autx:matis::h (R.O.) 
teiTe'lS cmerst:et.J'len3e tro:Jrannatuur met bestelregels etc. 

auteur: J.N. van de Braak p.98 


