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58 KWALITEIT 

Deel 2: statistische kwaliteitsbeheersing voor niet-statistici 

Met de regelkaart is processtatistiek eenvoudig 

Slijtage, aftakeling en verloedering zijn eigenschappen 

van aile machines, produkten, mensen en organisaties. 

Als u niet uitkijkt, wordt het resultaat van kwaliteits

verbeteringen teniet gedaan door het verval dat er op 

volgt. Oat het kwaliteitsniveau op en neer gaat staat 

statistisch vast, zoals vorige maand waste lezen. Hoe ver

storingen in het proces zijn te signaleren komt deze maand 

aan de orde. De kunst is wei, dat te doen v66rdat produkten 

ouiten de specificaties vallen. Met regelkaarten als eenvou

dig hulpmiddel. 

Jr. L. Monhemius 

De heer Monhemius heeft naast zijn werk 
bij het Frits Philips Institute for Quality 
Management (TU Eindhoven) een praktijk 
te Eindhoven als onafhankelijk adviseur 
op het gebied van kwaliteitsverbetering. 

Yeel bedrijven vertrouwen nog op 
produktkeuring bij wijze van pro
cesbeheersing. Pas als de produkten 
buiten specificaties vallen, grijpt 
men in in het proces. Met deze pri
mitieve regelkring is een extreem 
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hoog kwaliteitsniveau nooit te bc
reiken. 
Allereerst kan men procesvariatie~ 
zo veel mogelijk bepcrkcn door de 
gevolgde werkwijze in procedures 
vast te leggen (zie kader). Maar 



bij te houden 

ideaal zou zijn, als we verstoringen 
kunnen voorkomen. Een eerste stap 
in die richting is: de regelkaart. De
ze signaleert optredende storingen 
in een vroeg stadium, zodat men 
het proces kan bijstellen voordat de 

1. Voorbeeld van een regel· 
kaart voor een typisch statis· 
tisch beheerst proces: het 
roosteren van twee sneetjes 
brood voor het ontbijt. 
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specificaties niet meer worden ge
haald. De regelkaart heeft de vorm 
van een formulier. waarop het ver
loop van een proces wordt aangete
kend. Maar om de procesbeheer
sing op de werkplek daadwerkelijk 
te kunnen ondersteunen, moet de 
regelkaart een 'levend' formulier 
worden, waarop aile belangrijke 
gegevens, metingen, beslissingen 
en acties, zijn terug te vinden. 
Een goede regelkaart (de Engelse 
term 'control chart' geeft de functie 
eigenlijk beter weer) fungeert als 
communicatiemiddel over de tijd 
(verschillende ploegen) en over al
lerlei functies (produktie, onder
houd, management). Hij is dus te
vens een logboek. 
In de praktijk zullen vaak deelfunc
ties van de regelkaart worden geau
tomatiseerd. De nadruk komt dan 
op de organisatorische functie te 
liggen. In figuur 1 is als voorbeeld 
een regelkaart weergegeven voor 
een eenvoudig proces: broodroos
teren. 

Aanwijsbare oorzaken 
Het concept van de regelkaart sluit 
aan op processen, die statistisch be
heerst zijn (zie het eerste dee! uit 
deze serie). De uitkomsten van der
gelijke processen volgen een vaste 
verdeling (vaak de normale verde
ling). De regelkaart doet dienst als 
een toetsingsmiddel om na te gaan 
of het proces nog steeds statistisch 
beheerst is. In dat geval wordt de 
spreiding alleen veroorzaakt door 
het proces zelf: proceseigen variatie 
of 'common cause'. Als er een ver
storing is opgetreden, en de metin
gen juist zijn gekozen, zal de ver
deling van uitkomsten veranderen. 
De afwijking die in de grafieken te 
zien is noemen we een aanwijsbare 
oorzaak of 'special cause'. Het doe! 
van de regelkaart is alarm te slaan 
in het geval van zo'n afwijking, 
maar ook om het proces met rust te 
Iaten als er niets aan de hand is. 

1 
Registratie 
Een eerste element van het 
logboek is de registratie 

van gegevens. Voor een dee! zijn 
die nodig om later na te kunnen 
gaan wat er is gebeurd. Andere pa
rameters kunnen waarschuwen als 
een machine niet optimaal werkt. 
Soms worden gegevens vastgelegd 
ten behoeve van verbeteringspro
jecten. Slechts een dee! van de 
meetresultaten is bestemd voor de 
eigenlijke regelkaart. 
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Procedurekwesties 

Handhaving van kwaliteit vergt voortdurende aandacht van 
zowel management als personeel, maar veel variatie wordt 
veroorzaakt door de mensen zelf. Iedereen heeft de neiging 
te proberen ofhet andersen beter kan. In een vijf-ploegen
dienst ontwikkelt elke ploeg zijn eigen stijl, en elke ploeg 
blinkt wei ergens in uit. Werkdruk kan ertoe Jeiden, dat pro
duktiemedewerkers en onderhoudsmensen kijken hoever ze 
kunnen gaan met het vereenvoudigen van hun werkzaamhe
den. Procedures worden snel ervaren als een belemmering, 
en belanden in de kast. Training wordt na verloop van tijd te
ruggebracht tot bet nodige minimum, terwijl schoolverlaters 
na verloop van tijd de plaats van ervaren medewerkers inne
men. Geleidelijk takelt het proces af, net als de kwaliteit van 
de produkten. 
Deze achteruitgang is te voorkomen door de gevolgde werk
wijzen in richtlijnen vast te leggen, en dan ook volgens die 
richtlijnen te werken. Het maken van goede procedures is 
echter geen sinecure, want bet gaat immers om werkwijzen 
die altijd moeten worden gevolgd. 
Enkele suggesties voor het maken van procedures: 
• betrek uitvoerenden erbij; 
• streef geen volledigheid na, maar beschrijf wei nauwkeurig 
de werkzaarnheden die in de praktijk verschillend worden 
uitgevoerd; 
• kies een vorm die aansluit bij de werkplek (flowchart, 
checklist); 
• zorg dat aile betrokkenen op de werkplek de procedure 
kunnen lezen; 
• verschillen zijn vaak te vinden in de volgorde en de struc
tuur: besteed daaraan vee! aandacht; 
• leg ecrst de huidige werkwijze in de procedure vast, verbe
ter later. 

Enkele suggesties voor het opemtioneel houden van proce
dures: 
• zorg voor een snelwerkende wijzigingsprocedure; 
•lever bij elke beknopte procedure een geschreven uitleg; 
• wees een voorbeeld. Maak bij voorbeeld een procedure 
voor de verwerking van suggesties uit ideeenbus of werkge
sprek, volg deze altijd en verbeter deze bij goede suggesties. 

En tenslotte: ligt de procedure niet op de wcrkplek? Of zijn 
er drie maanden geen wijzigingen? Grijp dan in. Waarschijn
lijk wordt die procedure niet meer gevolgd! 

2 
Meetwaarden 
De keuz.e van de 
meting(en) en de omvang 

van de steekproef zijn bcpalend 
voor de mate waarin de regelkaart 
prohlemen signaleert. Een alge
mene regel is. dat de keuze moet 
worden afgeleid uit het effect van 
mogelijkc vcrstoringcn. Als prak
tijkvoorbeeld ncmcn we een slap 
uit de fabricage van rc's ('chips'). 
Hierbij wordt een laag aluminium 
opgedampt. De partijen bestaan uit 
22 'wafers': silieium schijven waar 
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de rc's aan het eind van het proces 
worden uitgezaagd. Bij elke partij 
zit ecn schijf zonder w's: de 10 ge
naamde monitorplak die bedoeld is 
voor metingen. 
De silidumsehijven worden met 
acht stuks tegelijk op een draai
schijf geplaatst voor het opdamp
proces, dat in extn:em hoog va
cuum verloopt. Bij dit proce~ is ten 
eerste de laagdikte van belang, en 
het ligt voor de hand deze regclma
tig te meten. Daarnaast heeft de 
procesdruk invloed op de zuiver
heid van de opgedampte laag. Sto
ringen aan het vacuumsysteem zijn 
cchter niet of nauwelijks uit de dik
temeting te halen. Voor de regel
kaart wordt daarom niet aileen de 
dikte maar ook de reflectiviteit ge
meten: bij slecht vacuum wordt de 
laag dof. 
Soms wordt de grootte van de 
steekproef bepaald vanuit de ge
wenste nauwkeurigheid, maar 
meestal door hct proces. In dit ge
val is gekozen voor vijf pun ten op 
de wafer; vier aan de rand en een in 
het midden. De bovenste, middelste 
en onderste punten worden gekozen 
omdat deze respectievelijk samen
vallen met de builenzijde, het mid
den en de binnenzijde van de baan 
van de wafers op de draaischijf. De 
overige twee punten doorlopen de
zelfde haan als het middelpunt, en 
zouden eigenlijk niet hoeven te 
worden gemeten. Om een idee te 
krijgen van de stabiliteit van het 
proces meet men ze toch, te meer 
daar de extra kosten laag zijn. 

3 
Presentatie 
Naast de keuze van de pa
rameters is de wijze van 

prescntatie belangrijk. Een storing 
in het opdampproces zou kunnen 
leiden tot een afwijkendc dikte. 
De machine compensccrt zo'n sto
ring echter automatisch door de op
dampsnclheid aan te passen. De ge
middelde dikte blijft daardoor 
onverandcrd. 
Maar de verstoring hceft meestal 
ook tot gevolg, dat de verdeling 
van de laag over de wafer veran
dert, en dit word! niet geeompen
seerd. De storing is dan ook aan de 
spreiding van de laagdikte te zien. 
en op de rcgelkaart wordt hicrvan 
).!Chruik gemaakt. Naast de gemid
dclde dikte (van vijf metingen over 
de wafer) z.et men de spreiding in 
de metingen of de range (het ver
schil tussen hoogste en laagste 
meetwaarde) uit. De regelkaan be-

staat dus uit ''' ec aflllndcrlijkc gra
fieken per gemcten variabele. die er 
elk cen aspect van wccrgevcn. 

4 
Grafiek met grenzen 
In de litcratuur verstaat 
men onder dr term ·regel

kaart' vaak ~lechts een onderdeel 
van hct geheel: de grafiek met 
grenz.en. Wanneer een bewerking 
vaak wordt uitgevoerd, kan men 
van cen of meer parameters een 
trendgrafiek maken. Dit is het be
slissingsmiddel voor de uitvoe
rende produktiemedewerkers: als 
de trend de v66raf vastgelegde 
grens overschrijdt. moet worden in
gegrepen. 
We komen tot zo'n grafiek in twee 
stappen. Ten eerste rekenen we de 
gegevens om naar de gewen~;te pre
sentatie, bij voorbeeld het gemicl
delde van vijf meetpunten en de 
range. 
Vervolgens moeten we de gegevem 
normeren. Wanneer het proces 
slechts een instelling heeft. j, voor 
aile meetwaarden dezelfde schaaltc 
gebruiken. A Is er regelmatig om
stellingen plaatshebben. veranclen 
de schaal voortdurend. Door nor
meren kunnen de gegevens toch 
nog in een grafiek worden gezet. 
Stet dat de ingestelde waarde ver
schillend is (target, T). en dat de 
processpreiding daarmee evenreclig 
is. Dan kan een gemiddelde Xgem 
met de bijbehorende range R ,\Is 
volgt worden omgerekend tot ge
nomleerde waarden: 

gemiddelde: X'gcm = (Xgem - T){f 

(dit is de relatieve afwijking ten op
zichte van het gemiddelde) 

range: R'= R{f 

Figuur 2 illustreert het be lang van 
deze bijstelling. Drie versehillende 
instellingen zijn niet zinvol weer tc 
geven in een regelkaart, maar na 
normering ontstaat een grafiek die 
wellcidt tot inzicht in het proces. 

Regelgrenzen 
De eenvoudigste manier van besli'>
sen is het vastleggcn van een bo
ven- en ondergrens. Kietcn we de 
grenzen tc smal. dan i~ ecn hnec 
loos-alannfreqlll'ntic hct gcvolg l'il 
gaat het vertrouwen in de rc!!cl
kaart verloren. Dit verschijn~el heet 
ook wei 'alarminflatie'. Kiczen we 
daarentegen de grenzen te breed, 
dan is het gevolg dat overduidelijke 

juni/juli 1992, nummer 6/7 



Praktische 
uitvoering 

Een regelkaart moet zo eenvou
dig mogelijk zijn, en nog juist 
aan het statistische doe! beant
woorden. Nauwk:eurig uitge
zette grafiek:en op millimeterpa
pier zijn geheel onnodig als 
aileen de waarde ten opzichte 
van de grenzen van belang is. 
Ook het rekenwetk kan de re
gelkaart onnodig~compliceren. 
Neem bij voorbeeld een proces
stap, waarbij instelling, boven.: 
en ondergrenzen ~oor bet ge. 
middelde en de regelgrens voor . 
de spreiding zijn gegeven. Men 
doet een aantal metingeri •. De 
gemiddelde waarde IS eenvou
dig te verkrijgen in n cijfers 
achter dekommll;.en na norme
ring is er een zeer nauwk:eurige . 
grafiek van te makeil.; De sprei
ding is iets ingewikkelder. 
Theoretisch moet men die bere
kenen uit de wbrtel.van-de-· 
som-van.:cte-kwadniteq-van-de
verschillen-van-meetwaarden~· 
en-gemiddelde: 
In de praktijk kan men het re
kenwerk beter v66raf doen. In 
een tabel deelt men aile moge
lijke meetresultirten in klassen 
in, bij voorbeeld klasse min vier 
tot en metklasse plus vier. Plus 
en min vier liggen buiten de re
gelgrenzen. Het aantal moge- · 
lijke uitkomsten is gereduceerd 
van oneindig naar negen, en de 
grafische weergave van uit- · 
komst versus tijd komt neer op 
het zetten van k:ruisjes op ruit
jespapier. De ruwe vorm van de 
grafiek blijft gelijk, en de trend 
is er prima uit af te lezen. Om 
de zaak verder te vereenvoudi
gen, kan men in plaats van de 
spreiding eenvoudig het ver
schil tussen hoogste en laagste 
gemeten waarde (de 'range') 
nemen. 
Als het helemaal niet anders 
kan, kan men zijn toevlucht ne
Iilen tot een progmmmeerbare 
zakrekenmachine of zelfs een 
computer. Maar meestal is het 
beter de doelstellingen te ver
eenvoudigen. 

verstoringen niet worden gesigna
leerd, en ook dit ondermijnt bet 
vertrouwen. Er bestaat vee! litera
tuur over de rekentechniek om tot 
juistc grenzen te komen. Hierbij 
maakt men gebruik van statistische 
relaties tussen range en spreiding; 
voor een gegeven steekproefgrootte 
kan in tabellen de omrekenfactor 
worden opgezocht. Uitgangspunt is 
veelal de normale verdeling. Na 
elke bewerking wordt de hypothese 
getoetst: 'Maakt dit punt met waar
schijnlijkheid x dee! uit van de ver
deling die hoort bij het statistisch 
beheerste proces ?' Van de gekozen 
waarde voor x hangt de kans op 
loos-alarm af. 
In speciale gevallen moeten soms 
ruimere grenzen worden gekozen, 
bij voorbeeld als de actie kostbaar 
is, (denk bij voorbeeld bij een auto 
aan de actie 'nieuwe motor') of 
juist nauwere grenzen als bet effect 
emstig is, maar de actie eenvoudig 
(denk bij voorbceld aan bet op
nieuw opstarten van een pc: 'baat 
bet niet, het schaadt ook niet'). 

Trends volgen 
Naast het signaleren van een enkel 
punt is het vaak waardevol om ook 
naar de trend te kijken. Daarvoor 
bestaan vele mogelijke beslisregels, 
waarvan de keuze afhankelijk is 
van de proceseigenschappen. Voor
beelden zijn: 
• twee achtereenvolgende punten 
juist binnen de regelgrens. Hier 
wordt de hypothese getoetst: 'Kun
nen deze twee punten nog met 
waarschijnlijkheid x door het statis
tisch beheerste proces worden 
voortgebracht'; 
• acht achtereenvolgende punten 
aan een kant van de instellijn. Nor
maal verwacht men dat de helft van 
de punten aan de andere zijde van 
die lijn valt. De kans op acht pun
ten achtereen boven of onder de in
stelling is gelijk aan twee maal 
0,58, ofwel 0,57. Dat is dus de kans 
op loos-alarm als deze beslisregel 
wordt gehanteerd. 

5 
lngrepen 
De regelkaart is nu opge
bouwd uit een dee! regis

tratie van routinegegevens en een 
of meer trendgrafieken. Er zijn ech
ter altijd wei ingrepen in het proces 
aan te wijzen, als gevolg van on
derhoudswerkzaamheden, bijvullen 
van grondstoffen en dergelijke. Het 
is belangrijk te weten of een be
paalde handeling een effect op de 

KWAUTEIT 

proceskwaliteit heeft en soms is dat 
zelfs van tevoren bekend. Zulke in
grepen moet men nauwkeurig regi
streren, om onnodige ingrepen te 
voorkomen. Als een auto plotseling 
meer benzine gaat gebruiken geeft 
dat reden tot bezorgdheid. Als dat 
gebeurt nadat u een caravan heeft 
aangekoppeld zegt u 'zie je wei'. 
Om soortgelijke redenen is bet be
langrijk de acties te registreren, die 
zijn ondernomen naar aanleiding 
van de regelkaart. Na de actie moet 
bet probleem verholpen zijn. Zon
der registratie zou men een corrige
rende actie steeds kunnen herhalen 
zonder resultaat, en zonder dat ie-

mand het merkt. Als uw fietsband 
lek is maakt u die. Als diezelfde 
band kort daarop weer lek raakt 
zoekt u naar een diepere oorzaak. 
Met dit onderdeel is de regelkaart, 
het logboek van de bewerkings
plaats, compleet. Aile verstoringen 
worden nu gesignaleerd en aile in
grepen gedocumenteerd. Blijft de 
vraag, hoe de op deze wijze opge
merkte aanwijsbare oorzaken moe
ten worden aangepakt. In het vol
gende dee! van deze serie wordt de 
regelkring gesloten met bet zo 
genaamde OCAP: het out-of-control 
actieplan. • 
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2. Bij batchgewijze produktie 
gaan meetresultaten open 
neer met het wisselen van 
de procesinstelling. Door de 
diverse instelwaarden en re
gelgrenzen om te rekenen 
naar genormeerde waarden, 
wordt de kwaliteit van di
verse produkten toch verge
lijkbaar. 


