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Technologie & Techniek

LOMU vindt zijn oorsprong in de verpak-
kings- en automobielindustrie waar  
processen autonoom draaien zonder de 
aanwezigheid van mensen. In de recept-
gestuurde omgeving van de voedings-
middelenindustrie is de filosofie lastiger 
in te voeren. “Er zijn variabelen die 
robots niet kunnen herkennen zoals een 
veranderende viscositeit. Bovendien is er 
natuurlijke variatie in grondstoffen”, legt 
Cristian Weersink, directeur van ProLeiT 
Nederland, uit.

Kwaliteitsverbetering
Gebrek aan geschikte productiemensen, 
is de belangrijkste reden voor de Neder-
landse voedingsmiddelenindustrie om 
over LOMU na te denken. “De studie pro-
cestechniek is steeds minder populair. 
Daardoor ontstaat een gebrek aan 
gekwalificeerd personeel op de werk-
vloer”, aldus Weersink. Een andere reden 
is de kwaliteitsverbetering die ontstaat 
als de invloed van de mens wordt 
beperkt. Dat geldt vooral in fabrieken in 
lagelonenlanden waar het kennisniveau 
van de operators laag is. 

Om de invloed van de mens te kunnen 
beperken, moeten alle beslissingen die 
de operator neemt, worden geautomati-
seerd. Alle processpecificaties en moge-
lijke variaties in grondstoffen moeten 
beschikbaar zijn voor het besturingssys-
teem. ProLeiT heeft in het FND-project 
samen met NIZO gewerkt, omdat zij een 
brede database met grondstofspecifica-
ties hebben ontwikkeld. Om de variëren-
de kwaliteit van de grondstoffen op te 
vangen is het nodig om de laboratorium-
resultaten te koppelen aan de receptuur. 
“Het vochtgehalte van bijvoorbeeld meel 
kan variëren. Als het vochtgehalte bij ont-
vangst wordt gemeten, kan de receptuur 
worden aangepast”, verduidelijkt Weer-
sink.

Beslissingen
De reden voor Weersink om uit te zoeken 
of LOMU geschikt is voor de voedings-
middelenindustrie is het zelfontwikkelde 
automatiseringssysteem Plant iT. Dit sys-
teem integreert de vier automatisering-
slagen: ERP, MES, Scada en plc en draait 
op de platformen van Siemens, Rockwell 

en Mitsubishi. De integratie van deze 
automatiseringsniveaus binnen één soft-
ware-omgeving is een goed uitgangspunt 
om een zelfbeslissend systeem als LOMU 
in te zetten in de voedingsmiddelenin-
dustrie. Uit het FND-project bleek dat 
zowel de combinatie van procestechnolo-
gie, het ontwerp van de procesinstallatie 
als het gebruik van instrumentatie in 
dienst moeten staan van het LOMU-con-
cept.

In de praktijk
De LOMU-filosofie is nog niet in de prak-
tijk toegepast. Weersink verwacht over 
vijf tot tien jaar de eerste toepassingen, 
vooral in brouwerijen. Een fabriek moet 
ook geschikt zijn voor LOMU; er moeten 
voldoende meetinstrumenten zijn geïn-
stalleerd om data te verzamelen. Zuivel-

producent Fonterra uit Nieuw-Zeeland 
heeft in enkele onderdelen van de zuivel-
fabrieken ‘het licht al uitgedaan’, zo 
blijkt uit een artikel van enkele jaren 
geleden gepubliceerd in Dairy Industries 
International. Het verpakken van melk-
poeder hebben ze volledig geautomati-
seerd. Verder hebben ze geïnvesteerd in 
een automatiseringssysteem dat zelf het 
vochtgehalte in melkpoeder controleert 
gebaseerd op informatie van data uit 
infrarood analyses. Het resultaat is een 
stabieler vochtgehalte in het eindpro-
duct. Volgens de Fonterra-directeur Max 
Parkin is het alsof ‘je beste operator zijn 
beste dag heeft op alle dagen’. 
Uiteindelijk zal het licht niet helemaal 
uitgaan, verwacht Weersink. “Een of twee 
operators zullen altijd wel nodig zijn  
in de fabriek in de voedingsmiddelen-
industrie.”

Light Out Manufacturing Unit (LOMU) is een productiefilosofie 

waarbij de productie plaatsvindt zonder de aanwezigheid van 

operators; een volledig geautomatiseerde productielocatie 

waarbij de ‘lichten in de fabriek uitkunnen’. Het 

automatiseringsbedrijf ProLeiT heeft een project uitgevoerd met 

subsidie van FND om na te gaan of LOMU een optie is voor de 

voedingsmiddelenindustrie. 

Light Out Manufacturing Unit heeft potentie in food

Een fabriek zonder operators

‘Er zijn variabelen die robots 
niet kunnen herkennen’

Dionne Irving
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Lights Out  
Manufacturing Unit.
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