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I. Inleiding

Het bedrijf De Waak te Kuurne wil graag een
systeem dat alle productie kan monitoren over
heel het bedrijf. Dit bevat alle machines, assem-

blagelijnen en werkposten. Via dit systeem moet het
rendement van de verschillende posten in kaart worden
gebracht zodat er gedetailleerde analyses kunnen wor-
den gemaakt. Zo is het mogelijk om het productieren-
dement omhoog te krijgen door concrete verbeteringen
te doen, afgeleid uit de analyses van de rendemen-
ten. Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn voor
de operatoren omdat men mensen tewerkstelt met een
beperking.

II. Doelstellingen

Er moet een systeem opgezet worden dat signalen kan
loggen per machine, per order en deze verwerken tot
concrete data. Deze data zijn drie verschillende rende-
menten die samen het OEE cijfer vormen[1]. Deze drie
rendementen zijn de prestatie, de beschikbaarheid en
de kwaliteit. Ook worden er stilstanden geregistreerd
om zo makkelijk te kunnen achterhalen waarom er een
laag rendement is.
Er kunnen analyses worden uitgevoerd op deze data
om de efficiëntie van de machine te verhogen. Door
de drie rendementen naast elkaar te leggen kan er rap
gezien worden waar het grootste probleem in efficiën-
tie zich bevindt. Zo kan er rap een oplossing worden
gevonden voor dit rendementsverlies. Na het invoeren
van een verbetering kan er via trending gecontroleerd
worden of de verbetering een gunstig effect heeft op
het rendement en dus op het algemene OEE cijfer.

A. Werkingsproces

Figuur 1: Werkingsproces

Het werkingsproces gaat over verschillende applica-
ties. Eerst zal er ingescand worden en daarna zal de
logging starten en wordt er feedback gegeven aan de
operator over de prestatie van de machine of werk-
post. Dit gebeurt aan de hand van LED-strips en een
prestatie percentage. Voor analyse kunnen gegevens
opgevraagd worden van een bepaalde periode van een
bepaalde machine. Aan de hand van deze analyses
kunnen verbeteringen ontwikkeld, toegepast en gecon-
troleerd worden. Via het activiteitenmodel van het
ISA95 [2]is het mogelijk om verschillende zaken aan te
tonen hoe het systeem werkt.

Figuur 2: Activiteitenmodel ISA95

Het systeem staat in voor de analyse van de productie,
dit wordt aangetoond in het activiteitenmodel door
de rode ellipsen. Zo wordt er data opgehaald van
het productiemiddel, de naam van de operator en de
gegevens van de werkbon. Dit komt overeen met de
’Data collection’ in het model. Dan is er de ’Tracking’
van de productie, dat gebeurt door het loggen van de
signalen van de machine. Deze twee datastromen zul-
len verwerkt worden tot gebruiksvriendelijke data in
de vorm van een OEE cijfer om dan verdere analyses
op uit te voeren. Vanuit het production performance
analyses schema uit het ISA95 kunnen verschillende
links gelegd worden met het systeem dat ontwikkeld
werd.

Figuur 3: Production performance analysis scheme ISA95
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Zo wordt de production tracking uitgevoerd door
het loggen van de signalen vanuit de verschillende
LOGO!’s. Het production resource management wordt
ingevuld door het scannen van de barcode van de
machine. Het production definition management en de
production data collection komen uit het scannen van
de barcode van de werkbon. Hieruit worden alle no-
dige gegevens die te maken hebben met het werkorder,
verkregen. Met al deze data kan dan een production
performance analyse worden opgemaakt. Dit gebeurt
door het verwerken van alle signalen en data in de
applicatie.

B. Scannen

Het proces wordt gestart door de operatoren aan de
machine of werkpost. Verschillende zaken worden inge-
scand met behulp van een applicatie op een computer
in de buurt de machine. Zo moet de barcode van de
machine, de persoonlijke badge van de operator en de
barcode van het order worden ingescand. Naargelang
welke soort machine moeten nog wat extra zaken wor-
den meegegeven.
Het is ook mogelijk om stilstanden in te scannen. Op
die manier kunnen deze stilstanden ook geregistreerd
worden. De scan-applicatie maakt een nieuw bestand
aan op een server dat voor iedereen bereikbaar is bin-
nen het netwerk. In dit bestand staan de verschillende
gegevens van de ingescande barcodes. Het is mogelijk
om via deze applicatie ook gegevens op te vragen over
de prestatie van het order dat bezig is op de machine.
Zo kan de operator meteen zien hoe goed zijn prestatie
is van het order.

C. Logging

De kern van het systeem is de logging applicatie. Deze
applicatie scant op de gemeenschappelijke server of er
nieuwe bestanden zijn bijgekomen van de scan appli-
catie. Deze bestandsinterface wordt gebruikt als input
voor de logging applicatie. Er kan een order gestart of
gestopt worden op een machine en er kunnen stilstan-
den worden geregistreerd bij een bepaalde machine.
Bij het starten van een order op een machine zal er
een connectie worden opgezet met de OPC server, die
op zijn beurt de juiste connectie maakt met de LOGO!
waar een signaal van die bepaalde machine gelogd
moet worden. Ook zullen verschillende signalen van-
uit de applicatie gestuurd worden naar de LOGO! om
real-time weer te geven aan de operator hoe de pres-
tatie van het te produceren order verloopt tijdens de
productie. De connectie tussen de OPC server en de
LOGO! heet een S7-connectie. Dit moet worden inge-
steld door zowel in de LOGO! als in de configuratie
van de OPC server, een server connectie open te zetten.
De signalen die worden teruggestuurd naar de LOGO!
worden gebruikt om de LED-strips aan te sturen. Deze
LED-strips kunnen 3 verschillende kleuren hebben af-
hankelijk van het prestatie rendement.

• Groen : Prestatie > 95 %

• Blauw : 75 % < Prestatie < %

• Rood : Prestatie < 75 %

Er kan ook een vierde kleur, wit, worden gegeven. Dit
witte licht zal knipperen. Het knipperend witte licht
toont aan dat de machine te lang heeft stilgestaan tus-
sen twee bewerkingen door. Wanneer men het witte
licht ziet knipperen moet er via de scan applicatie een
reden van stilstand worden ingegeven, vanaf dan zal
er terug groen, blauw of rood worden weergegeven.
Deze stilstand zal meteen worden opgeslagen in een
SQL database samen met de datum van die dag, de tijd
wanneer de stilstand zich heeft voorgedaan, de duur
van de stilstand, de machine en de naam van de opera-
tor. Op het einde van iedere dag zal de data van het
loggen naar de SQL database worden gestuurd. Deze
data omvat :

• Naam van de operator

• Itemnummers van de verwerkte artikelen die dag
op de machine

• Datum van die dag

• Naam van de machine

• De drie rendementen : prestatie, beschikbaarheid
en kwaliteit

• OEE cijfer

D. Analyse

Om een analyse uit te voeren op de data is een analyse-
tool gemaakt. Hier kan men als input de machine en
een start- en einddatum kiezen. Al deze data word
dan vanuit de database opgehaald en weergegeven. Er
kan een trend bekeken worden over de gekozen peri-
ode van een bepaald rendement, of alle rendementen
samen met het OEE cijfer. Een gemiddelde waarde van
al deze rendementen zal ook worden weergegeven. Er
wordt ook aangetoond hoeveel percentage stilstand er
was samen met de de naam van al de stilstanden van
die machine over die periode.
Deze data kan ook worden uitgeprint vanuit deze tool
of omgezet worden naar een Excel-bestand om ver-
dere analyses op uit te voeren. Er zal dagelijks ook
een Excel bestand worden aangemaakt met verschil-
lende draaitafels met al de gegevens vanuit de SQL
database. Dit bestand kan, naast de analyse-tool, ook
gebruikt worden om de nodige analyses uit te voeren.
Vanuit deze analyses kan er dan beslist worden om
een optimalisatie uit te voeren bij een bepaald produc-
tieproces. Daarna kan de trend worden opgevolgd of
deze optimalisatie een goede beslissing was. Via het
PDCA model, ook wel de kwaliteitscirkel van Deming
genoemd, kan deze optimalisatie behouden blijven en
kunnen meerdere optimalisaties worden ingevoerd.[3]
Zo zal er sprake zijn van continue verbetering voor het
productieproces.
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Figuur 4: PDCA-model

Volgens het model wordt eerst het productieproces
gecontroleerd en kan er een optimalisatie ontworpen
en ingepland worden. Daarna zal de optimalisatie
worden ingevoerd binnen een gecontroleerde testop-
stelling. Dan kan de optimalisatie worden ingevoerd
binnen het productieproces en kan er vergeleken wor-
den met de oorspronkelijke situatie voor de invoer van
de optimalisatie. Uiteindelijk kan de optimalisatie nog
wat aangepast worden aan de hand van de verkregen
resultaten bij de ’CHECK’.

III. Resultaten

Er werd gekozen om op vier totaal verschillende machi-
nes en werkposten dit systeem te installeren. Deze zijn
vier machines en werkposten hebben elk hun aparte
eigenschappen die helemaal verschillend zijn van el-
kaar. Het systeem is zo standaard mogelijk opgebouwd
zodat het voor alle vier perfect mogelijk is om deze te
loggen en op te volgen.

• Automatische lasrobot met verschillende lastafels

• Assemblagelijn

• Werkpost waar handarbeid wordt uitgevoerd

• Plooibank met verschillende sequenties per stuk

Iedere soort werd meteen ingevoerd in het systeem
buiten de plooibank, deze is er als laatst nog bijgeko-
men. De werkpost waar handarbeid wordt uitgevoerd
helemaal werd als eerste helemaal op punt gezet. De
bedoeling is hier om enkel de prestatie te controleren
van de productie. Per stuk dat gemaakt is wordt er
op een knop geduwd. Dit wordt gelogd door de log-
ging applicatie en een feedback wordt teruggestuurd

naar de arbeider aan de werkpost aan de hand van
de LED-strip. De verantwoordelijke begeleider van de
werkposten zorgt dat alle orders en stilstanden inge-
scand worden aan de computer.
Deze vier machines of werkposten worden al gelogd
door het systeem. Enkel de feedback via de LED-strip
is nog niet bij alle machines ingevoerd. Toch kan de
data per dag al worden bewaard in de database en kun-
nen er analyses en optimalisatie worden uitgevoerd.
Nadat al deze soorten machines en werkposten hele-
maal uitgerust zijn met de nodige hard- en software
kunnen deze opstellingen makkelijk overgeplaatst wor-
den naar andere machines en werkposten.

IV. Besluit

Het systeem wordt gebruikt binnen het bedrijf. Er
zal in de toekomst veel gebruik worden gemaakt van
dit systeem om analyses uit te voeren op productie-
processen, zo zullen er meer optimalisaties komen en
uiteindelijk het productieproces verbeteren. Tijdens
de masterproef is er zelf nog geen optimalisatie door-
gevoerd. Dit komt doordat het systeem pas helemaal
op punt stond vanaf mei. Maar desalniettemin zal het
een goede bijdrage leveren als controle systeem op de
productie binnen het bedrijf.
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