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Samenvatting 
KROHNE ontwikkelt en produceert in 15 productiefaciliteiten verspreid over 10 landen kwalitatief 

hoogwaardige, betrouwbare en innovatieve meetsystemen voor industrieën wereldwijd. De 

opdracht en het uitgevoerde onderzoek hebben betrekking op de productievestiging KROHNE 

Altometer gevestigd in Dordrecht. In Dordrecht ontwikkelen, produceren en repareren 315 

medewerkers flowmeters voor klanten over de wereld. Deze flowmeters zijn gebaseerd op twee 

meetprincipes. Het ene principe maakt gebruik van het potentiaalverschil dat opgewekt wordt 

door een stroming van vloeistof door de buis, de elektromagnetische flowmeters (EMF). Het 

andere principe maakt gebruik van ultrasone geluidsmetingen, de ultrasone flowmeters (UFM). 

Beide principes worden in afzonderlijke gebouwen geproduceerd. Echter, de ultrasone flowmeters 

van het type UFM3030 worden geproduceerd in segment AK Altosonic en zijn voor het 

spuitproces en het kalibratieproces afhankelijk van de productiefaciliteiten in de productie van 

elektromagnetische flowmeters in segment K1 Aquaflux. Het resulterende transport tussen de 

gebouwen is ongewenst en benadeelt de leverbetrouwbaarheid voor zowel de EMF als UFM 

productie. 

 

KROHNE Altometer wil zo veel mogelijk bewerkingsstappen binnen de verschillende gebouwen 

kunnen uitvoeren. In de praktijk blijkt dat de productiestappen van de UFM3030 niet veel 

verschillen van de elektromagnetische flowmeters. Het rapport geeft een antwoord op 

onderstaande hoofdvraag:  

“Onderzoek de haalbaarheid van het integreren van de UFM3030 productie in de 

productielijn van elektromagnetische flowmeters.” 

  

De haalbaarheid is onderzocht aan de hand van de doelen en het beleid van KROHNE en een 

analyse van de huidige situatie. De analyse van de huidige situatie betreft de assemblage van de 

flowmeters, omdat daar de problemen worden ondervonden met de gedeelde 

machinecapaciteiten. KROHNE wil met onafhankelijke productielijnen, die productgericht 

verbijzonderd zijn, een leverbetrouwbaarheid realiseren van 95%. De gemiddelde 

leverbetrouwbaarheid in de tweede helft van 2010 was 42%. Met het oog op lean management 

streeft KROHNE naar het one-piece-flow principe met lage voorraden in het systeem, een 

gebalanceerde assemblage aan de hand van de takttijd en een visuele beheersing van de 

processen.  

 

Op basis van de analyse zijn een aantal randvoorwaarden en ontwerpeisen opgesteld om in een 

nieuwe situatie aan het gewenste beleid te voldoen. Dit kan worden samengevat in twee punten: 

het reduceren van variatie in het proces en het verhogen van de doorvoer. De slechte 

leverbetrouwbaarheid moet verbeterd worden door de variatie in de assemblage te verminderen. 

Deze wordt veroorzaakt door verzuim van de medewerkers, materiaaltekorten, storingen aan 
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PST6, spoedorders in montage, en het verwerken van de UFM3030 uit AK in de spuiterij en 

eindmontage. Het integreren van de UFM3030 in de EMF productie vermindert de variatie in de 

assemblage. Maar deze maatregel is niet voldoende om de leverbetrouwbaarheid te verbeteren 

tot 95%. Daarvoor is een verhoging van de mogelijke doorvoer in de assemblage van K1 

benodigd. 

De uitgewerkte ontwerpeisen resulteren in een integratie van de UFM3030 productieprocessen in 

K1, een verhoging van de mogelijke doorvoer en het voorkomen van aanwezige verspillingen in 

de assemblage door onnodig transport en onderhanden werk (OHW). De gedetailleerde 

ontwerpeisen kunnen worden onderverdeeld in: 

• Materialen en machines moeten worden toegevoegd voor het integreren van de 

UFM3030 in de productie van K1. In de montage is een signaaltest benodigd om de 

UFM3030 te kunnen testen na de montage. Verder zijn de benodigde gereedschappen 

geïnventariseerd in de taakdiagrammen van de UFM3030. 

• Op basis van takttijden zijn extra werkplekken toegekend aan de processen en zijn 

richtlijnen gegeven voor het balanceren van de ongebonden mixed-model 

productielijnen. Op een dergelijke lijn worden meerdere productvarianten op één 

productielijn gemonteerd met een positie OHW tussen iedere bewerkingsstap. 

• De beheersing is naar een lager beheersingsniveau verplaatst in de vorm van twee 

meewerkend voormannen die sneller kunnen reageren op verstoringen in het proces. 

Onnodig transport en OHW wordt voorkomen door gedefinieerde voorraden OHW, een 

gecontroleerde orderingang en een betere toevoer van de materialen aan de 

werkplekken. 

 

De beginseloplossingen zijn verder uitgewerkt in een fysiek ontwerp van de assemblage. Dit 

ontwerp wordt gebruikt om duidelijk te maken hoe de nieuwe werkplekken ingedeeld kunnen 

worden en hoe mogelijke verspillingen in de productie vermeden kunnen worden. Op detail 

niveau zal het werkelijke ontwerp zeer waarschijnlijk anders zijn, omdat iedere stap in de richting 

van de nieuwe situatie andere variabelen creëert waar rekening mee gehouden moet worden. 

Een mogelijk implementatietraject kan bestaan uit het invoeren van een skill-matrix en het 

inleren van de betrokken medewerkers, het overzetten van de benodigde materialen, het 

overzetten van de benodigde gereedschappen, het daadwerkelijk overzetten van de UFM3030, 

het structureel reduceren van OHW in de productie waardoor problemen worden geïdentificeerd 

en het doorvoeren van Kaizen om continu problemen te onderkennen en op te lossen. 

 

De implementatie van de aanbevelingen kan niet in één keer worden uitgevoerd. Alle 

veranderingen in de productie zullen stapsgewijs uitgevoerd moeten worden, door plannen te 

definiëren, proefopstellingen te bouwen en de uitkomsten te evalueren. In een kosten-baten 

analyse zijn de benodigde kosten tegen met de mogelijke baten vergeleken. De benodigde 

kosten rond de €250.000,- kunnen in minder dan drie jaar worden terugverdiend door 

verbeteringen in de efficiëntie van de uitgevoerde werkzaamheden.   


