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Inleiding 

1. Ioleidiog 

In het kader van het promotie onderzoek 'Omsteltijd- en materiaaltoeleveringsproblematiek bij 
massa-assemblage processen' is gedurende de maanden september en oktober een case-study 
verricht bij SPA, Superior Print Assembly, in Almelo. Deze case-study had voomamelijk 'het 
verzamelen van gegevens ten behoeve van het onderzoek' als doelsteJling. Het aandachtsgebied 
tijdens deze periode werd gevormd door de SMC-afdeling van SPA. 

De huidige methode om de te plaatsen componenten toe te wijzen aan een van de twee 
plaatsingsmachines in deze afdeling is nader uitgediept. Dit heeft geleid tot de formulering van een 
vraagstuk, dat beschreven wordt in hoofdstuk 2. Er is een programma geschreven voor de IP-Il 
plaatsingsmachine, ter vervanging van het handmatige gedeelte in de huidige procedure voor de 
indeling van de te plaatsen componenten. In hoofdstuk 3 wordt nader op dit programma ingegaan. 
Hoofdstuk 4 geeft tenslotte nog een aantal conclusies en aanbevelingen. 
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Probleembeschrijving 

2. Probleembeschrijving 

De SMC-afdeling van SPA heeft een SMC-lijn waannee componenten automatisch op printplaten 
geplaatst worden. Een beschrijving van deze lijn wordt gegeven in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2. 
wordt het probleem uiteen gezet. 

2.1. Beschrijving van de SMC.lijn 

De SMC-lijn bij SPA bestaat uit vijf verschillende machines (figuur 1). 

high speed placer chip placer 

Figuur 1: Conjiguratie van de SMC-lijn. 

Met behulp van de Fuji GSP-II wordt op de printplaat een laagje soldeerpasta aangebracht op de 
plaatsen waar componenten komen. Componenten kunnen oak bevestigd worden door middel van 
Iijm, aangebracht door de Fuji GL-II. De Fuji CP-III, de zogenaamde high speed placer, is een 
plaatsingsmachine die met grote snelheid componenten plaatst. De snelheid van de tweede 
plaatsingsmachine in de lijn, de Fuji IP-II, is beduidend lager. Deze machine kan echter ook 
componenten plaatsen die op stick aangeleverd worden, en zogenaamde tray componenten. 
Componenten die op tape aangeleverd worden kunnen zowel door de CP-III als door de IP-II 
geplaatst worden. Figuur 2 beschrijft de IP-II. Nadat aile componenten geplaatst zijn, worden de 
printplaten gedurende enige tijd verhit in de oven, waardoor de componenten bevestigd worden. 

De IP-IJ bestaat uit twee koppen. Elke kop heeft twee houders met elk een nozzle. De nozzles in 
houder twee en drie kunnen met de hand vervangen worden (5-10 minuten). De nozzles in houder 
een en vier kunnen automatisch, tijdens het plaatsingsproces, verwisseld worden. Hiertoe is de 
machine uitgerust met een nozzle-bank met zes nozzles (zie figuur 2). De nozzles in houder een en 
vier kunnen elk vervangen worden door vier van deze zes nozzles. Gedurende de vervanging van 
een nozzle worden er geen componenten geplaatst. 

Elke pJaatsingskop van de IP-II heeft een feederbank, waarin de componenten geplaatst zijn. De 
afstand tussen feederpositie i en i+2 is gelijk aan de afstand tussen de twee houders van dezelfde 
kop. Een tray-unit bezet de posities 1 tot en met 4. 

2.2. Uiteenzetting van het probleem 

Zowe) de CP-III als de IP-II kunnen zelf een optimaie volgorde van de te plaatsen componenten 
bepalen. Het programma van de IP-II houdt echter geen rekening met zogenaamde trilfeeders die 
gebruikt worden om componenten in stick toe te voeren. Bovendien zouden de part data voor dit 
programma aanzienlijk gewijzigd moeten worden. In tegenstelling tot het programma voor de CP
III, wordt het programma voor de IP-II hierdoor niet gebruikt. 

Case-study SPA A/melo. oktober 1995. 3 



Probleembeschrijving 

Nozzle station 

holder 4 ~ L@ ~ holder 1 

component station 2 
positions 51-87 

I head2 I 

holder 4 1 1 holder 3 
m-nozzle 

Figuur 2: De Fuji IP-/l. 

component station 1 
positions 4-37 

tray-unit 
positions 1-3 

8I 
I head 1 I 

holder 21 1 holder 1 
m-nozzle 

De huidige procedure voor de indeling van de te plaatsen componenten over beide plaatsingsma
chines en de bepaling van de plaatsingsvolgorde van deze componenten kan als voigt beschreven 
worden: 

- Aile componenten die niet door de CP-III geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld tray compo
nenten of componenten op stick) worden toegekend aan de IP-II. De overige componenten 
worden aan de CP-III toegekend. 

- Het programma voor de CP-III bepaalt optimale plaatsingsvolgorde voor de aan deze machine 
toegekende componenten. 

- De plaatsingsvolgorde van de componenten die met de IP-II geplaatst worden, wordt met de 
hand bepaald. 

- Ais blijkt dat de IP-II minder plaatsingstijd nodig heeft dan de CP-III wordt er een component 
van de CP-IJI overgezet naar de IP-II. De bovenstaande procedure wordt herhaald totdat de 
werklast op beide machines min of meer gelijk is. 

De hierboven beschreven methode neemt veel tijd in beslag, vooral wanneer het aantal verschillen
de componenten dat door de IP-II geplaatst moet worden groot is. Bovendien kan de gevolgde 
werkwijze resulteren in een niet-optimale toekenning van componenten aan machines. Het 
'doorrekenen' van verschillende opties gebeurt vrijwel nooit. Met een balanceringsprogramma, dat 
de componenten evenwichtig verdeeld over beide plaatsingsmachines, zou enerzijds veel tijd 
bespaard kunnen worden en anderzijds zou de impact van keuzes (zoals het inkopen van compo
nenten op stick of op tape) zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

Tijdens mijn case-study heb ik een programma geschreven voor de IP-II machine (het gedeelte 
dat nu handmatig gedaan wordt). De uitgangspunten voor en de outline van dit programma worden 
beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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Het programma voor de IP-ll 

3. Het programma voor de IP-II 

Het programma dat ik geschreven heb voor de IP-II plaatsingsmachine vormt een vervanging voor 
het handmatige gedeelte in de huidige procedure voor de indeling van de te plaatsen componenten 
over de CP-III en de IP-II en de bepating van de plaatsingsvolgorde van deze componenten. Dit 
betekent dat de verdeling van de componenten over beide machines al heeft plaatsgevonden. 
Uitgaande van de componenten die door de IP-II geplaatst moeten worden, omvat de output van 
het programma: 

- voor iedere holder de te gebruiken nozzles, 
- voor ieder type component de holder waarmee hij geplaatst gaat worden, 
- voor ieder type component de nozzle waarmee hij geplaatst gaat worden en 
- een vullijst voor de feederbanken. 

In de paragrafen 3.1., 3.2. en 3.3. worden achtereenvolgens de gewenste input, het verloop van het 
programma en de aannames behandeld. 

3.1. De gewenste input 

De input voor het programma vereist de volgende gegevens: 

- De SPA-code van de component, bestaande uit ten hoogste 13 karakters. 
- Het aantal dat van ieder type component geplaatst moet worden. 
- Het aantal feederposities dat een component nodig heeft. 
- De 'vorm' waarin een component wordt aangeleverd (tape, stick of tray). 
- De nozzles waarmee een component geplaatst kan/moet worden (maximaal twee). 

Deze gegevens moeten als ASCI-code worden bewaard op diskette in een file met de naam 
a:\PCB.dat. De vereiste structuur van de data is als voigt: 

SPA-code van 
de component 

benodigde aantal benodigde aantal 
feederposities 

(0 als het een tray 
component betreft) 

, aanlevervorm' 

tape: 2 
stick: 1 
tray: 0 

nozzles 

In bijlage 1 wordt een voorbeeld van de vereiste input gegeven. Component met SPA-code 
CTH0458320600 moet in totaal een keer geplaatst worden, is een tape component die twee 
feederposities beslaat en moet door nozzle L geplaatst worden. Component CTH0458600100 moet 
in totaal een keer geplaatst worden, is een tray component (en krijgt dus een 0 mee voor het aantal 
feederposities) en moet door nozzle XL geplaatst worden. Component CTH0452216200 moet in 
totaal twee keer geplaatst worden, is een tape component die twee feederposities beslaat en kan 
zowe) door nozzle L als door nozzle LL geplaatst worden. 

Case-study SPA Almelo, oktober 1995. 5 



Het programma voor de IP-ll 

3.2. Verloop van het programma 

Het verloop van het programma wordt uitgelegd aan de hand van het voorbeeld in bijlage 1. 
Uit bijlage 1 is eenvoudig af te leiden dat tenminste de nozzles M, L, en XL nodig zijn. Het 

programma probeert in eerste instantie met deze nozzles een verdeling van de componenten over 
de holders te maken. Echter, tray component CTH0458600200 moet, in tegenstelling tot de overige 
tray componenten, met een L-nozzle geplaatst worden. Dit heeft tot gevolg dat zowel de L-nozzle 
als de XL-nozzle door holder een gebruikt wordt en dat holder vier in het geheel geen componen
ten plaatst. Dit kan natuurlijk nooit optimaal zijn. Het programma vraagt dan ook om een extra 
nozzle te definieren (bijlage 2). Zowel de keuze van nozzle S als van nozzle LL zal geen 
verbetering opleveren, zodat nozzle L de meest voor de hand liggende keuze is. 

Na enige tijd rekenen geeft het programma de toekenning van componenten aan holders zoals 
die te zien is in bijlage 3. Uit deze verdeling blijkt dat de holder twee en drie relatief veel 
componenten moeten plaatsen. Het definieren van een extra M-nozzle voor holder een of vier zou 
de werklast van de betreffende holders kunnen verminderen. 

De toekenning in bijlage 4, waarin holder vier naast een L- ook een M-nozzle krijgt, laat zien 
dat een extra M-nozzle een gelijkmatigere (dan de toekenning in bijlage 3) verdeling van 
componenten over holders geeft. De kop met het maximum aantal runs bepaalt voor een groot dee I 
de benodigde bewerkingstijd van een printplaat (zie figuur 3). De feederposities van aile compo
nenten kunnen nu bepaald worden door mogelijkheid 1 te kiezen. De verdeling van de componen
ten over de holders wordt opgeslagen in a:\indeling.dat. 

Uit bijlage 5 zijn de feederposities voor aile componenten af te lezen. Deze lijst kan direct als 
vullijst voor de IP-II plaatsingsmachine gebruikt worden. Het programma laat de tray componenten 
in deze bepaling buiten beschouwing. Component CTH0351680400 is een component op stick die 
met behulp van een trilfeeder aan de machine wordt toegevoerd. De vullijst wordt opgeslagen in 
a:\bank.dat. 

3.3. De aannames in het programma 

Het programma kent de volgende uitgangspunten en overwegingen: 

- Ieder type component kan met maximaal twee verschillende nozzles geplaatst worden. Zo kan 
component CTH0459817400 zowel door nozzle L als door nozzle M geplaatst worden, en 
component CTH0458320600 aileen door nozzle L (bijlage 1). Doordat de part data en de 
uiteindelijke feederpositie van de tape of stick aan elkaar gekoppeld zijn, is het onmogelijk om 
een type component tijdens het bewerken van een printplaat met verschillende nozzles (en 
holders) te plaatsen. Component CTR0535033002 moet bijvoorbeeld in totaal twee keer 
geplaatst worden en dat kan in principe een keer met nozzle L in holder vier en een keer met 
nozzle M in holder drie. De uiteindelijke toekenning (bijlage 4) geeft echter aan dat beide 
componenten met nozzle L in holder vier geplaatst worden. 

- Tijdens de vervanging van een nozzle in holder een of holder vier worden er geen componenten 
geplaatst. Het is dus belangrijk om het aantal vervangingen tijdens de bewerking van een 
printplaat zoveel mogelijk te beperken. Uit bijlage 3 en 4 blijkt ook dat het inzetten van een 
extra M-nozzle weliswaar een kortere plaatsingstijd geeft (65,8 in plaats van 68,8 sec.), maar dat 
deze winst teniet wordt gedaan door de tijd die deze extra nozzle replacement in beslag neemt 
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Het programma voor de IP-II 

(3 sec.). Tijdens het afvoeren met de bewerkte en het aanvoeren van de volgende printplaat kan 
zowel in holder een als in holder vier de nozzle vervangen worden. Hierdoor wordt er in het 
voorbeeld (bijJage 4) slechts twee keer een vervangingstijd in rekening gebracht, in tegenstelling 
tot de vier nozzle vervangingen die noodzakelijk zijn. Het handmatig vervangen van de nozzles 
in holder twee en drie komt in principe nooit voor. Het programma gaat er dan ook van uit dat 
deze holders beide een M-nozzle bevatten (zie bijlage 3 en 4). 

- De tray unit bevindt zich op feederposities 1 tot en met 4. Dit betekent dat tray componenten 
aileen door holder een geplaatst kunnen worden. Bijlage 3 en 4 geven ook aan dat aBe tray 
componenten (de onderste zes uit bijlage 1) aan holder een zijn toegekend. 

- De duur van de bewerking van een printpJaat wordt bepaald door de duur van de nozzle 
vervangingen tijdens de bewerking en door de duur van het plaatsen zelf. In het algemeen 
plaatsen de koppen van de IP-II om-en-om. Tray componenten worden door kop een geplaatst 
nadat alle andere componenten door deze kop geplaatst zijn. De machine plaatst optimaal (dwz 
het snelst) wanneer bij iedere run (van feederbank naar print plaat en terug) beide holders van 
een kop gevuld zijn. Het programma zoekt naar een indeling van de componenten over de vier 
holders waarbij beide koppen tegelijkertijd klaar zijn, zodat de plaatsingstijd geminimaliseerd 
wordt (zie figuur 3). De verdeling van bijlage 4 kent zowel aan kop een (maximum van 10+6 en 
15) als aan kop twee 16 (maximum van 16 en 16) runs toe. Dit is dus een optimale verdeling 
omdat een kleiner maximum aantal runs per kop niet mogelijk is. 

holder 4 holder 3 holder 2 holder 1 

x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x tray 
x x tray 
x x tray 
x x tray 

Figuur 3: Verdeling van componenten over holders waarbij de totaal benodigde plaatsingstijd zo klein mogelijk is. 

- Het komt maar zelden voor dat een kop de componenten voor de betreffende run nog moet pak
ken, terwijl in principe al begonnen kan worden met plaatsen (dwz dat de andere kop al 
geplaatst heeft terwijl de betreffende kop nog niet 'klaar staat'). Het programma houdt hier bij 
de toekennjng van de componenten aan de feederposities dan ook geen rekening mee. Het type 
component dat het meest geplaatst moet worden, wordt toegekend aan de feederposities het 
dichtst bij de printplaat. Bij component types met gelijke aantallen komt de component die door 
de binnenste houder (i.e. houder twee en drie, zie figuur 2) het dichtst bij de printplaat. Bijlage 
5 laat zien dat component CTR0535047203 (in totaal 8 keer geplaatst door de M-nozzle in 
holder drie) op feederposities 51 en 52 dichter bij de printplaat geplaatst wordt dan component 

Case-study SPA Almelo, oktober 1995. 7 



Het programma voor de IP-IJ 

CTC0635010601 (in totaal 7 keer geplaatst door de M-nozzle in holder drie) op feederposities 
53 en 54. Deze laatste component komt weer dichter bij de printplaat dan component 
CTL0560020000 (in totaal 7 keer gepJaatst door de M-nozzle in holder vier) op feederposities 
55 en 56. 

- Componenten in stick worden aan de IP-II met behulp van trilfeeders toegevoerd. Een trilfeeder 
besJaat drie feederposities. Twee trilfeeders kunnen naast elkaar geplaatst worden. Tussen een 
trilfeeder en een tape component moet een feederpositie opengelaten worden (zie figuur 4). 

lege positie 

I tape I tape I trilfeeder I lrilfeeder I ~ I tape I tape I 

Figuur 4: Toegestane toekenning van componenten aan de feederposities (feederbank J). 

De enige component die in het voorbeeld van bijlage 1 met behulp van een trilfeeder aan de IP
II wordt aangevoerd (component CTH0351680400) komt in de uiteindelijke vullijst (bijlage 5) 
op feederpositie 71, pal naast tape component CTH0445091201. 

Case-study SPA A/melo, oktober 1995. 8 



Conclusies en aanbevelingen 

4. Conclusies en aanbevelingen 

Het programma voor de IP-II plaatsingsmachine, dat beschreven is in hoofdstuk 3, vormt eeo 
vervanging voor de handmatige verdeling van componenten over de vier holders van de IP-II. Een 
belangrijk verschil tussen het programma en de huidige, handmatige methode is de optimale 
verdeling van componenten die wordt nagestreefd. In de handmatige methode probeert men een 
verdeling te vinden waarbij iedere holder een gelijk aantal componenten moet plaatsen. Omdat de 
tray componenten altijd als laatste door kop een geplaatst worden, en holder twee bij het plaatsen 
van tray componenten altijd leeg is, leidt een dergelijke optimale verdeling tot de situatie zoals die 
te zien is in figuur 5. 

holder 4 holder 3 holder 2 holder 1 

x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 

tray 
tray 
tray 
tray 

Figuur 5: 'optimale' verdeling van componenten over holders in de huidige. handmatige methode 

Uit de figuren 3 en 5 blijkt dat het aantal runs van kop een in figuur 5 groter is (+3) dan in figuur 
3. Het programma, dat streeft naar een andere verdeling, resulteert dus in een kleiner totaal aantal 
runs. 

Hoewel het programma per nozzle configuratie ongeveer tien minuten rekentijd vraagt, bespaart het 
programma voor de IP-II de tijd die normaal wordt be steed aan het 'gepuzzel'. Bovendien kunnen 
verschillende opties eenvoudig worden doorgerekend. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de 
mogelijkheid om een component op stick in te tapen, zodat deze component op de CP-III geplaatst 
kan worden. Deze intape kosten kunnen dan vergeleken worden met de eventuele dating in de 
produktietijd. Ook de impact van wijzigingen in het aantal benodigde componenten of in de 
benodigde component typen zelf zijn met behulp van het programma weer te geven. Diverse 
nozzle configuraties kunnen bekeken worden om te zien of een vermindering in de totale 
bewerkingsduur als gevolg van een extra nozzle opweegt tegen de tijd die deze vervanging met 
zich mee brengt. Voor deze laatste vergeJijking moeten dan wei de plaatsingstijden nauwkeurig 
gemeten worden. De plaatsingstijden die op dit moment in het programma zijn opgenomen zijn 
gebaseerd op schattingen en geven sJechts een indicatie van de werkelijk benodigde bewerkingstijd. 

Uitbreiding van het programma met de x- en y-coordinaten van de componenten resuJteert zoweJ 
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Canclusies en aanbevelingen 

in een toekenning van componenten aan holders. als een toekenning van componenten aan 
feederposities, die rekening houdt met de plaats van de component op de printplaat 

Het verdient aanbeveling dit programma voor de IP-II op te nemen in een groter geheel, waarbij 
ook de verdeling van de componenten over de CP-III en de IP-II, de huidige feederbelading, de uit 
een verdeling resulterende omstellingen en dergelijke, worden meegenomen. Het programma voor 
de CP-II1 dat de optimale plaatsingsvolgorde voor de aan deze machine toegekende componenten 
bepaalt, kan dan hieraan gekoppeld worden. Een dergelijk programma biedt dezelfde voordelen als 
hierboven besproken zijn (doorrekenen van verschillende opties en nozzle configuraties, impact van 
wijzigingen) maar houdt tevens rekening met de huidige machinebeladingen en resulterende omstel 
activiteiten. 

Tot slot nog een paar 'open deuren': 

- Het inkleuren van tekeningen voor de handmontage bespaart zoveel (inwerk) tijd dat het als 
standaard opgenomen zou moeten worden. Eenzelfde effect kan worden bereikt wanneer er 'licht 
tafels' gebruikt worden. 

- Gezien de belasting van de SMC-afdeling binnen SPA, is het van belang dat de machines 
continu componenten plaatsen. Een aantal activiteiten met betrekking tot omstellen kunnen al 
plaats vinden terwijl de SMC-lijn nog bezig is met plaatsen. 

- Met het oog op de toekomst en eventueel een tweede EURO-placer, verdient het aanbeveling dat 
de keuze of een produkt door de Fuji-lijn, de EURO-Iijn, dan weI door de Suzuki gemaakt gaat 
worden, gebaseerd wordt op kwantitatieve gegevens (produktietijden, seriegrootte, huidige 
belasting, e.d.). Een programma, zoals hierboven beschreven, voor de gehele SMC-afdeling van 
SPA kan hiervoor de basis vormen. 
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Bijlage 1: Voorbeeld van de vereiste inputstructuur 

CTH0459817400 1 2 2 L M 
CTH0459100400 1 2 :2 L M 
CTH0459813800 1 :2 :2 L M 
CTH04583:20600 1 :2 :2 L 
CTH0453070100 1 2 2 L 
CTH0453070200 1 2 2 L 
CTH0351680400 1 1 1 L 
CTH0445090901 1 2 2 L M 
CTG0460032000 1 2 2 M 
CTC0635010601 7 2 2 M 
CTL0560020000 7 2 2 M 
CTC0635033601 5 2 2 M 
CTR0535047203 8 2 2 M 
CTG0460014000 1 2 2 M 
CTH0441162001 1 :2 2 M 
CTR0535033002 2 2 2 L M 
CTH0445070001 2 2 2 L M 
CTH0458720100 :2 2 2 L 
CTH0445091201 1 2 2 L M 
CTH0445090701 1 2 2 L M 
CTH0445070901 1 2 2 L M 
CTH0445070801 1 2 2 L M 
CTH0445071101 1 2 2 L M 
CTH0452216200 2 2 2 LL L 
CTH0458240002 1 0 0 XL 
CTH045782:2000 1 0 0 XL 
CTH0457821900 1 0 0 XL 
CTH0458004800 1 0 0 XL 
CTH0458600100 1 0 0 XL 
CTH0458600200 1 0 0 L 

Case-study SPA Almelo, oktober 1995. 11 



Bijlage 2: Nozzle configuratie met minimum aantal nozzle vervangingen 

Een oplossing voor de huidige nozzle configuratie 
kan nooit optimaal zijn. De huidige nozzle 
configuratie bestaat uit de nozzles 

nozzle M voor holder 2 en 3 
nozzle L v~~r holder 1 of 4 
nozzle XL voor holder 1 

Maak uw keuze uit de onderstaande mogelijkheden 

2. Neem een extra nozzle L en bepaal de indeling opnieuw. 
8. Voeg nozzle S toe en bepaal de indeling opnieuw. 
10. Voeg nozzle LL toe en bepaal de indeling opnieuw. 

2 

Case-study SPA Almela, aktaber 1995. 
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Bijlage 3: Oplossing voor de nozzle confignratie {M,M,L,L,XL} 

4 

aantal geplaatst I holder 4 I holder 3 I holder 2 I holder 1 
I LL L M S I M i Mis M L XL 

~--~~----- ~~--~I~- ----~~~ -1-- -------1----------1------------
CTH0459817400 I 1 II i I 
CTH0459100400 1 I I 

CTH0459813800 I 1 I , I 
CTH0458320600 I I I I 

CTH0453070100 I I I I 
CTH0453070200 I 1 I I 

CTH0351680400 I 1 , I I 
CTH0445090901 I 1 I I I 

CTG0460032000 I I I 1 I 
CTC0635010601 I I 7 I I 

g~~~;~g;~~~~ I I I ~ I 
CTR0535047203 I I 8 I I 
CTG0460014000 I I 1 I I 

CTH0441162001 I I 1 I I 
CTR0535033002 I I 2 I I 

CTH0445070001, I , I 
CTH0458720100 I 2 I I I 

CTH0445091201 I I I I 
CTH0445090701 I I 1 I I 

CTH0445070901 I I I 1 II 

CTH0445070801 I I I 1 

CTH0452216200 I 2 I , 

1 
1 

2 

1 

1 CTH0445071101 I I I II 

CTH0458240002 II " I , 1 
CTH0457822000 I I I 1 
CTH0457821900 I I I , . 11 
CTH0458004800 I I I , 

g~~g:;~~gg~gg I I I I 1 1 

totaal ~~~~~l--- 1----9 ------I-----;~---I---- 15 1----~2------

aantal nozzle replacements 
benodigde tijd voor replacements 
benodigde plaatsingstijd 
totaal benodigde tijd 

1 
3 seconden 
68.8 seconden 
71.8 seconden 

Maak uw keuze uit de onderstaande mogelijkheden: 

1. Indeling accoord, bepaal de feederposities. 
3. Verwijder de extra nozzle L en bepaal de indeling opnieuw. 
4. Neem een extra nozzle M en bepaal de indeling opnieuw. 
8. Voeg nozzle S toe en bepaal de indeling opnieuw. 
10. Voeg nozzle LL toe en bepaal de indeling opnieuw. 

Case-study SPA Almelo, oktober 1995. 
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Bijlage 4: Oplossing voor de nozzle configuratie {M,M,M,L,L,XL} 

1 

aantal geplaatst I holder 4 I holder 3 I holder 2 
I LL L M S M I M 

-----------------,------------ ----------,----------
CTH0459817400 I I 1 
CTH0459100400 , , 1 
CTH0459813800 I I 1 
CTH0458320600 , , 
CTH0453070100 I I 
CTH0453070200 , , 
CTH0351680400 I 1 I 
CTH0445090901 , , 
CTG0460032000 I I 
CTC0635010601 , 7 , 
CTL0560020000 I 7 I 
CTC0635033601 , , 
CTR0535047203 I 8 
CTG0460014000 , 1 
CTH0441162001 I 
CTR0535033002 , 2 
CTH0445070001 I 
CTH0458720100 , 
CTH0445091201 I 
CTH0445090701 , 

1 

CTH0445070901 I 
CTH0445070801 , 
CTH0445071101 I 
CTH0452216200 , 
CTH0458240002 I 
CTH0457822000 , 
CTH0457821900 I 
CTH0458004800 , 

2 

1 
1 
1 

CTH0458600100 ' 
CTH0458600200! , 

1 

5 

1 

I , , 
I 
! 

holder 1 
S M L XL 

1 
1 
1 

1 

2 

[ ~! 
! 1 

-----------------1'------------'----------
totaal aantal , 16 ! 16 

----------1------------
10 , 15 

aantal nozzle replacements 
benodigde tijd voor replacements 
benodigde plaatsingstijd 
totaal benodigde tijd 

2 
6 seconden 
65.8 seconden 
71.8 seconden 

Maak uw keuze uit de onderstaande mogelijkheden: 

1. Indeling accoord, bepaal de feederposities. 
3. Verwijder de extra nozzle L en bepaal de indeling opnieuw. 
5. Verwijder de extra nozzle M en bepaal de indeling opnieuw. 
8. Voeg nozzle S toe en bepaal de indeling opnieuw. 
10. Voeg nozzle LL toe en bepaal de indeling opnieuw. 

Case-study SPA Almela, aktaber 1995. 
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BijJage 5: De vullijst voor de feederbanken 

positie 

S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
S4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

component 

CTH0458320600 
CTH0458320600 
CTH04S3070100 
CTH04S3070100 
CTH0453070200 
CTH0453070200 
CTH0445090901 
CTH0445090901 
CTH0445071101 
CTH0445071101 
CTH0459817400 
CTH0459817400 
CTH0459100400 
CTH0459100400 
CTH0459813 800 
CTH0459813800 
CTG0460032000 
CTG0460032000 
CTHO 4 4116 2 001 
CTH0441162001 
CTH0458720100 
CTH0458720100 
CTH0452216200 
CTH0452216200 
CTC0635033601 
CTC0635033601 

CTR0535047203 
CTR0535047203 
CTC0635010601 
CTC0635010601 
CTL0560020000 
CTL0560020000 
CTH0445070001 
CTH0445070001 
CTR0535033002 
tTR0535033002 
CTG0460014000 
CTG0460014000 
CTH0445070801 
CTH0445070801 
CTH0445070901 
CTH0445070901 
CTH0445090701 

Case-study SPA Almelo. oktober 1995. 
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68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

CTH0445090701 
CTH0445091201 
CTH0445091201 
CTH0351680400 

Case-study SPA Almelo, oktober /995. 
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