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Betere benutting capaciteit leidt tot meer omzet en verbetering van de marge!
Papierfabriek Nederland is producent en leverancier van papieren producten. Ze maken de sterke
papieren honingraatstructuur waarmee o.a. deuren worden opgevuld. Papierfabriek Nederland heeft al
jaren een flink marktaandeel op de internationale markt. Door een toenemende concurrentie op prijs
ging in bepaalde sectoren echter een gedeelte van dit marktaandeel verloren. Om deze tendens tegen
te gaan wilde Papierfabriek Nederland de output met gelijkblijvende productiemiddelen (zowel mens
als machine) vergroten om zo de kostprijs per product omlaag te brengen en de concurrentiepositie te
verbeteren. Om dit te realiseren riep Papierfabriek Nederland de hulp in van experts op dit gebied.
De productie bij Papierfabriek Nederland vindt voornamelijk plaats op drie machines: een
wikkelmachine, de W1, en twee snijmachines de S1 en de S2. Voor de productie zijn zo’n 25 mensen
verantwoordelijk. Door een aantal vellen papier met behulp van de wikkelmachine op elkaar te leggen
en op bepaalde punten te verlijmen ontstaan ‘blokken’ papier. Deze blokken worden vervolgens op de
snijmachine ingevoerd en opgesneden in smalle stroken (enkele cm. hoog en breed), ook wel ‘snitjes’,
genaamd. Op de snijmachine worden de snitjes tevens gekanteld en vervolgens weer aan elkaar
gelijmd. Als laatste stap op de snijmachine worden de stroken uit elkaar getrokken en verpakt.
Doordat het papier op de wikkelmachine op een bepaalde manier verlijmd is ontstaan nu de typische
honingraatvellen: dikke vellen papier die zijn opgebouwd uit zeshoekjes. Deze vellen hebben allerlei
toepassingen: om holle ruimten op te vullen in deuren, tussenwanden in meubilair, als
verpakkingsmateriaal en voor andere specifieke toepassingen. Afhankelijk van het gebruiksdoel levert
Papierfabriek Nederland de vellen in diktes tot zo’n vijf centimeter, en met breedtes tot 1,5 meter.
Bij Papierfabriek Nederland bepaalde de benutting van de machinecapaciteit de totale output van de
productie. Vandaar dat de focus van het project op de machines lag. Om het totale verbetertraject bij
Papierfabriek Nederland overzichtelijk te maken werd het verbetertraject in delen uigevoerd. De
huidige prestaties van de productiemiddelen in acht nemend bleek de grootste winst het snelste te
behalen op de S2. De eerste stap van het project betrof een analyse op de S2 om de drie
belangrijkste elementen die de effectiviteit van machinale productiemiddelen bepalen
(beschikbaarheid, snelheid ofwel prestatie, en kwaliteit) inzichtelijk te maken.

De analyse
Projectleider Simon Dams : “Uit onze analyse op deze machine bleek dat het OEE-percentage 62%
bedroeg. OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. Dit betekent dat er 62% van de theoretisch
maximale output daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het zal u verbazen maar vergeleken met vorige
projecten is dit hoog, maar gezien de oorzaken moet dit verbeterd kunnen worden. Uit de analyse
bleek ook dat met name de beschikbaarheid en de prestatie van de machine verbeterd kon worden.
De machineprestaties bleven achter doordat er veel kleine storingen optraden en er weinig werd
gedaan aan preventief onderhoud. Tevens bleek dat de output operatorafhankelijk was zodat het
beter instrueren van medewerkers de output waarschijnlijk zou kunnen verhogen. Daarnaast nam het
omstellen teveel tijd in beslag, waardoor de geplande stilstandsverliezen aan de hoge kant waren.
Ook kon een aantal praktische zaken op en rondom de machine gewoon beter worden georganiseerd.
Voldoende aanleiding om binnen 2 maanden een OEE-doelstelling op de S2 van 73% na te streven.”
Dit betekent een outputstijging van 18%.

Aanpak verbetertraject en resultaat
Die doelstelling werd na 2 maanden ruimschoots gehaald, een OEE-percentage van 76% werd
gerealiseerd. Deze doelstelling werd gerealiseerd door samen met een verbeterteam van
Papierfabriek Nederland praktische oplossingen te vinden voor de oorzaken van de verliezen op de
S2. Zo nam de omsteltijd van de machine af door het rangschikken en coderen van de aandrukplaten
en door de voorraad instelbussen overzichtelijk te sorteren. De kleine storingen konden worden
beperkt door de geleidebaan van de snitjes opnieuw te coaten en andere kleine aanpassingen aan de
machine te verrichten. Verder werden medewerkers beter geïnstrueerd en werd ervoor gezorgd dat
alle hulpmiddelen rondom de machine aanwezig waren. Dams: “In dit project zorgden de vele kleine
aanpassingen en verbeteringen samen voor een outputstijging van wel 20%, waarbij de benodigde
investeringen erg gering waren. Het voordeel van het nauw samenwerken met de mensen van
Papierfabriek Nederland is het feit dat we een blijvende outputstijging hebben gerealiseerd.”

