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voorwoord 

===================== 

Aanleiding voor dit D2-onderzoek was de opdracht van TI Cheswick aan het 

adviesbureau Cocon Holland. De aard van de opdracht en de door mij 

gekozen richting (technische bedrijfsvoering) kwamen sterk overeen. 

Hierbij wil ik de heer de Swart van Cocon Holland bedanken voor de goede 

samenwerking. Ook de mensen van TI Cheswick worden hierbij bedankt voor 

hun hulpvaardigheid. 



samenvatting 

======================== 

Eind maart 1987 ontving Cocon Holland van TI Cheswick de opdracht het 

produktieproces te analyseren om knelpunten te achterhalen, de huidige 

capaciteit vast te stellen en mogeIijkheden te geven voor verbeteringen. 

Het doel was een beter inzicht te verkrijgen in het produktieproces, een 

verhoging van de capaciteit en kostenbesparingen. 

In het eerste hoofdstuk worden de ondernemingskarakteristieken beschreven 

aangezien de produktiebeheersing hiervan afhankelijk is. Daarna voIgt een 

beschrijving van de produkten, het produktieproces en de beheersing van de 

fabricage. De capaciteit en produktiviteit komen ook uitgebreid aan de 

orde. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen 

gepresenteerd. 



summary 

================== 

By the end of March 1987 Cocon Holland received the task from TI Cheswick 

to analyse the productionproces in order to discover the bottle-necks, 

to determine the present capacity and to suggest posibilities for some 

improvements. The aim was to obtain a better vision of the productionproces, 

an increase of the capacity and to economize the costs. 

The characteristics of the enterprise are discribed in Chapter 1 as the 

control of the production is related to them. This is followed by a dis

cription of the products, the productionproces and the control of the 

manufacturing. The capacity and the productivity come up for discussion 

extensively. The final chapter offers the conclusions and the 

recommendations. 
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1. Algemeen 

=================== 

1.1 TI Group Plc. 

======================== 

TI Cheswick Silencers Europa B.V. (TICSE) - gevestigd te Roermond - is een 

onderdeel van de TI Group PIc, uit Engeland , welk gevormd is in 1919. 

De TI Group is een verzameling van een groot aantal produktiebedrijven 

heeft vestigingen in zo'n twintig landen en er zijn ongeveer 25000 

mensen bij in dienst. Het hoofdkwartier van het concern is gevestigd 

in Birmingham in Engeland. 

De produktie aktiviteiten zijn onderverdeeld in drie sektoren, te weten: 

Speciale technische ontwikkelingen 

Stalen buis 

ALitomotive 

Sinnen de laatste tak valt nLi TI Cheswick Silencers. Onder 'Automotive" 

verstaat men de produktie van onderdelen voor de aLito-indListrie. 

TI Cheswick Silencers heeft nog enkele zLister ondernemingen, namelijk 

drie badrijven in Engeland en een in Spanje. Zij houden zich nagenoeg 

LlitslLiitend bezig met hat ontwikkelen en fabriceren van complete 

Lli t 1 i~at systemen. 

In Roermond - waar men gestart is in 1969 - is ook het hoofdkwartier 

van TI Cheswick Silencers gevestigd, evenals een van de drie 

ontwikkelingscentra. 

(Zie concernstruktuur; bijlage 1.1) 
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1.2 De organisatie 

============================== 

Omdat in Roermond het hoofdkwartier van TICSE is gevestigd, staat daar 

aan het hoofd: -Managing Director 

Onder hem resorteren: 

-Commercial Manager 

Hij geeft o.a. leiding aan de afdeling calculatie 

en houdt zich bezig met het commerciele beleid. 

-Technical Manager 

Hij geeft leiding aan het ontwikkelingscentrum en aan de 

technische diensten.Dit laatste gebeurt met behulp van 

een coordinator t.d. voor dagelijkse gebeurtenissen. 

-Plant Manager 

Hij is de bedrijfsleider van Cheswick in Roermond, onder 

hem resorteert o.a. 

-Produktie Manager 

Hij geeft lei ding aan de produktie afdelingen en verzorgd 

de planning 

V~~r bepaling van het beleid vallen oak nog direkt onder de General Manager 

de afdelingen Inkoop en Customer Liaison (kontakten met afnemers). 

Doordat de Managing Director hoofd is geworden van aIle vijf de bedrijven in 

Europa, is de staf sinds enkele jaren uitgebreid met de Commercial en 

Plant Manager. Onder de Plant Manager valt ook nog de afdelingen als 

boekhouding en personeelszaken. (Zie organisatieschema; bijlage 1.2) 
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De verdeling van de gemiddelde personeelsbezetting ziet er als voigt uit 

1986 Afdelingen 

DIREKT Demper/pers 40 

Buig/zaag 27 

Las 38 

Spuit 1 

106 

INDIRE":T Voorwerkers 8 

Instellers 7 

Controle 13 

Onderhoud 10 

Gereedschapmakerij 5 

Intern transport 5 

Magazijn 2 

50 

STAF Management 5 

Afdelingshoofden 5 

Tekenkamer 3 

Ontwikkelingscentrum 7 

Kantoor 22 

Trainees "'" -' 

45 



De motivatie van de staf en het indirekt presoneel is goed , men heeft er al 

veel dienstjaren op zitten en voelt zich verbonden met het bedrijf. Het 

direkte personeel is zowel gemotiveerd ais ongemotiveerd, dit heeft te maken 

met het feit dat in het verleden vooral ongeschoold personeel is 

aangetrokken. 

Door de snelle groei in de laatste jaren is er een onderbezetting ontstaan 

in belangrijke funkties. Er is een streven naar een driemanschap voor de 

produktie afdelingen; er is een afdelingshoofd voor de buigafdeling, sinds 

kort (begin juni) ook een voor de lasafdeling. Maar voor de demperafdeling 

vervult de produktie manager die taak nog steeds. 

Er zijn vee! problemen met het invullen van vacatures. Op wat hoger niveau 

heeft men trainees aangesteld, zij vervullen een jaar lang een trainings

programma dat hen kennis laat maken met het gehele bedrijf. 

Door de meestal korte produktontwikkelingsfasej de tijd tussen aanvaarden 

van een order voor een nieuw produkt en het daadwerkelijk afleveren ervan, 

loopt de uitvoering, de produktie, v~ak voor op de beheersing. 

De ontwikkeling van het personeel is daar niet voldoende in meegegroeid, 

men is teveel produktie gericht; het aantal per dag halen is belangrijk. 

De laatste jaren wordt er meer aan soeiale aspecten gedaan; er is een 

vertikale informatiestroom ten aanzien van het produkt op gang gebraeht. 

De organisatiestruktuur op management- en op afdelingsniveau is in een 

diagram aangegeven. Daarin zijn de verantwoordelijken voor de proeesgroepen 

met hun inhoud gezet. (lie bijlage 1.3 en 1.4) 
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1.3 De afzetmarkt 

=========================== 

Ais toeleverancier van de auto-industrie is het een vereiste dat het bedrijf 

zeer sterk klantgericht denkt en handelt. Men heeft een speciale hechte 

maar ondergeschikte relatie met de enkele klanten. Deze relatie wordt ook 

wel een soort van co-makership genoemd. Dit laat voor het bedijf weinig 

vrijheden open t.a.v. de afzetmarkt. Zo moet er aan een lijnproducent 

de exacte aantallen op de gevraagde dag geleverd worden, te laat leveren 

bestaat niet. 

Juist die gevraagde aantallen van de lijnproducenten hebben een sterke 

fluctuatie van dag tot dag. Aan marktvoorspellingen waagt men zich dan ook 

niet, dat laat men aan de klanten over, men wacht af wat zij gaan vragen. 

Klantenorders hebben dan weI een horizon die varieert van vijf maanden tot 

zelfs anderhalf jaar, maar in hoeverre die juist blijken te zijn is altijd 

nog maar de vraag. 

De prijsontwikkeling was zo dat de laatste jaren de prijzen licht stegen, nu 

zijn de prijzen stabiel tot dalend. Grotendeels wordt de prijs, voor een 

bepaalde periode (een jaar), in overleg met de afnemer vastgelegd. 

De afzetmarkt is groeiend tot stabiel, dit ook door de open relatie met de 

"concurrent", men spreekt redelijk vrijuit over de ontwikkelingen en de 

marktverdeling. De laatste jaren is het bedrijf flink gegroeid, de omzet is 

van 1982 tot 1986: twee en een half keer zo groot geworden. 
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-' j,_. 

De omzetstijging van de laatste jaren samen met de gemiddelde totale 

personeelsbezetting (zonder uitzendkrachten). 

jaar 

omzet 

personeel 

1982 

100'Y. 

182 

1983 

131'Y. 

185 

1984 

138'Y. 

185 

1985 

200'Y. 

194 

1986 

250'Y. index-cijfers 

201 

Men wil weI groeien in de Kwaliteiitsbeheersing, vooral omdat de klant het 

eist. Het streven is aIleen nog maar 100'Y. kwaliteit af te leveren. Daar

voor is een systeem ingevoerd, genaamd Statistische Proces Controle 

(afgekort SPC)._ 

De klanten van Cheswick zijn producenten in de auto-industrie: 

Ford 

Volvo 

Volvo 

Citroen 

(Genk en ~:eul en) 

(Born) 

(Gent> 

(Arvigny) 

Ook leveren zij vervangingsdelen, zogenaamde spares, aan de service

instellingen van de autofabrikanten: 

For'd 

Volvo 

(o.a. Merkenich en Daventry) 

(o.a. Helmond) 

(Zie grafiek ABC-analyse; bijlage 1.5) 
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2. De produkten 

======================= 

Cheswick levert de volgende produkten: 

complete uitlaatsystemen 

dempers 

pijpen 

spares (vervangingsdelen) 

Het overzicht "Shipped volgens rekening H van 1986 geeft de aantallen 

waarin de produkten zijn afgeleverd. Samengevat geeft het het volgende 

beeld: 

systemen 

dempers 

pijpen 

785.000 

280.000 

370.000 

Spares werden niet op het overzicht teruggevonden, daarom moet aangenomen 

worden dat die deelsystemen bij de complete systemen ondergebracht zijn. 

Er is dan ook geen aparte organisatie voor het leveren van spares, dat loopt 

via de normale orderverwerking. 

Het assorti ment systemen bestaat ui t ongeveer 250 verschi llende Lli tl aten, die 

opgebouwd zijn uit 88 dempertypes en 280 pijpentypes. 

Uit een dagelijkse afroeplijst en de totale leveringen van 1986 is vastge

steld dat uit het hale assortiment zo"n 20 a 30 runners te halen zijn. 

(Zie leveringsprogramma belangrijkste types; bijlage 2.1 en 2.2) 
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Door nu groepen te gaan samenstellen n.a.v. het autotype waarbij het uitlaat' 

systeem hoort, kan een PQ-analyse gemaakt worden. 

Dit is gedaan voor het hele jaar 1986 en voor het eerste kwartaal van 1987. 

(Zie bijlage 2.3) 

Bij vergelijking van de PQ-analyse blijkt dat in percentages van aantallen: 

Escort en Volvo 700 serie is toegenomen 

Sierra gelijk is gebleven 

Volvo 300 en 400 serie, Transit en Scorpio sterk zijn afgenomen. 

De systemen voor Ford zijn voor de lijnproducenten complete ultlaat

systemen. Maar voor Volvo worden er veel deelsystemen geleverd, zogenaamde 

"subassembly's", bestaande uit een inlaatpijp, demper en een uitlaatpijp. 

Oak worden er losse pijpen aan Volvo geleverd, de speciale "downpipes" en 

"tubes over axle" en "tail pipes". 

Het eerste jaar van een nieuw produkt dat door Volvo gevraagd wordt, wordt 

het produkt weI als c:ompleet uitlaatsysteem geleverd. 

Het lijkt erop dat zij de eerste kinderziektes wat betreft de assemblage 

van de systemen eruit moeten halen, zodat men er bij Volvo na dat jaar geen 

problemen meer mee heeft 
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Binnen een produktgroep bestaan ook nog verschillende types uitlaten, dat 

wordt bepaald door de uitvoering van de auto en de motor die erin zit. 

De produktstruktuur daarentegen is veelal gelijksoortig, globaal gezien is 

er weinig verschil tussen de ene uitlaat en de andere. 

Een uitlaatsysteem bestaat normaal uit: 

dempers 

pijpen 

ophangbeugels, verstevigingsbeugels 

daarbij kan ook nog komen: 

resonator 

catalysator 

- flenzen, kruisstukken e.d. 

(Zie produktstruktuur, stuklijst van demper en systeem, en tekeningen; 

bijlages 2.4 tim 2.10) 

De uitlaatsystemen hebben een produkt-life cyclus van tien tot twintig 

jaar. Ze worden op klanten specificaties ontwikkeld en zljn in die tijd ais 

min of meer standaard te beschouwen. WeI volgen er regelmatige modificaties; 

veranderingen in het ontwerp van het produkt. 

Cheswick heeft totaal geen invloed op standaardisatie bij de autofabrikant. 
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3. Het produktieproces 

=============================== 

Het proces start met het inkopen van materiaal dat in verschillende vormen 

wordt verwerkt. Hiermee bedoel ik de vormen bandstaal en buizen en klein 

materiaal zoals; flenzen en ophangbeugels, en ook het isolatiemateriaal; 

glas- en steenwol. Ook koopt men complete dempers in omdat een bepaalde 

soort van schaaldemper (zie tekening van 8ierra-systeem) niet met de 

gebruikte produktiemethode gemaakt kan worden. De reeds gebogen buis die 

men inkoopt zou wei gemaakt kunnen worden, als er genoeg capaciteit c.q. 

produktiviteit in huis zou zijn. Dit komt in latere hoofdstukken nog aan 

de orde. 

De ingekochte ruwmaterialen van 1986 

Materiaal 

Band 

£luis 

800rt 

MS 

AS 

RVS 

MS 

AS 

RVS 

Leverti jd 

2 

3 

weken 

maanden 

7 a 8 maanden 

8 

8 

weken 

weken 

4 a 5 maanden 

Hoeveelheid (ton) 

575 

2410 

785 

1425 

3380 

440 

Het bandstaal wordt geleverd in coils (rollen), door de leverancier wordt 

gevraagd een hoeveelheid te bestellen van (meestal) 10 kilo maal de band

breedte in mm"s. Heeft men bijvoorbeeld een bandbreedte van 415 mm nodig; 

dan moet er 4150 kilo besteld worden of veelvouden ervan. Dit kan dus in het 

magazijn restpartijen opleveren totdat die bandbreedte weer nodig is in de 

pr-odukti e. 
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Buizen worden veelal in handelslengten van om en nabij de 6000 mm geleverd. 

Een coil geleverd door de leverancier bevat altijd vier tot zeshonderd 

meter. Het buismateriaal AS kent men in drie kwaliteitsverschijningen 

namel i j k normaal AS met 20 .um al umi ni um en AS2 met een dubbel e 1 aag van 40 ,..lfl 

en AS1 met extra dikke laag van 50 pm aluminium erop gewalst. Al het buis

materiaal is met de langsnaad gelast. Buis wordt ook weI op juiste lengtes 

ingekocht, dat slaat dus een stap over in het produktieproces. Voor verwerk

lng in de demper wordt er geperforeerde buis ingekocht, zowel op handels

lengtes als op juiste lengtes. 

Het isolatiemateriaal wordt geleverd in de vorm waarin het in de demper 

geplaatst moet worden. Ook worden er samenstellingen van een stukje pijp 

met glaswol er om heen gewikkeld. 

Het klein materiaal wordt naar aanleiding van tekeningen en specificaties 

door de toeleverancier gemaakt. 

AIle inkoopmaterialen zowel ruwmateriaal als klein materiaal kennen vele 

afmetingen varierend in lengte en breedte en dikte en zelfs ook in 

perforatiepatronen. 

Vanuit het magazijn volgen dan de voorbereidende bewerkingen; de onderdelen

fabicage. Buizen worden gekapt of gezaagd op automatische machines. 

zowel geperforeerde als dichte pijpstukjes gaan naar de demperafdeling maar 

aileen dichte pijpen gaan naar de buigafdeling. 
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Uit het bandstaal worden mantelpl~ten geknipt en deksels en tussenschotten 

gestanst. Pijpstukken en tussenschotten worden samengesteld tot binnen

werken voor de dempers (veel hiervan wordt uitbesteedt, weI levert men daar

voor de materialen aan het uitbesteedadres) waarna er gepuntlasd wordt. 

Binnen de demperafdeling voIgt dan de assemblage van de demper plaats op 

vier produktie lijnen. Binnen een lijn volgen deze bewerkingen elkaar op: 

mantel vormen en felzen 

binnenwerk inbrengen 

eventueel puntlassen 

isolatiemateriaal inbrengen (handmatig) 

- deksels opzetten 

demper dichtfelzen 

In de buigafdeling zijn zeven buigunits met numeriek bestuurde buigmachines 

opgesteld. Daarbinnen horen aIle bewerkingen aan de buis plaats te vinden. 

Ook zijn er nog vier losse buigpersen waarbij de nabewerkingen aan de buis 

op verschillende randapparaten plaatsvinden. Binnen een unit kunnen de 

volgende bewerkingen elkaar opvolgen: 

buigen 

- nazagen 

calibreren 

slotteren 

flatten 

- flaren 

- afbramen 

- opr"ekken 

- reduceren 

- afschuinen 

- nippelen 

- aanronden 

verhitten 

- verstevigingspijp opzetten 

(Volgorde van de bewerkingen en het aantal dat toegepast moet worden is 

nogal varierend). 
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In de las afdeling vindt de systeemassemblage plaats. De dempers en 

pijpen worden samen met de ophangbeugelsin een lasmal gelegd en aan 

elkaar gelast middels het C02-1asproces. Voor delen van systemen worden 

er ook wei flenzen aan gelast, dit gebeurt veelal met een automatische 

lasmachine. 

In de spuitafdeling worden gehele of gedeeltes van systemen blank of 

zwart gespoten, dit natuurlijk naar wensen van de afnemers. 

De ligging van de diverse afdelingen ten opzichte van elkaar wordt aan

gegeven in de giobale lay-out van Cheswick. (Zie bijlage 3.2) 

Het produktieproces kan globaal worden weergegeven met behulp van het 

blokschema met de aanduiding van voorraadpunten. (Zie bijlage 3.3) 

In de vorm van een flowchart wordt het produktieproces uitgebreider 

toegelicht. Daarin zijn ook de verschillsnde kwaliteits controle punten 

aangeduid zoals ze nu ingevoerd zijn of nog gaan worden met behulp van 

S.P.C. (Zie bijlage 3.4> 
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4. De orderverwerking 

=============================== 

Gezien de korte commerciele levertijd (2 a 3 dagen voor Ford en anderhalve 

week voor Volvo) is de produktiebeheersing ontkoppeld bij de halfprodukten 

tussenvoorraad. Toch werken de twee systemen voor en na dit ontkoppelpunt 

op elkaar in. Het eerste systeem zorgt voor de materiaalbinnenkomst en de 

in produktie neming ervan tot dempers en pijpen. Het tweede systeem moet 

met grote flexibiliteit de assemblage tot systemen afstemmen op de dage

lijkse afroepen. 

Ais de dagelijkse afroepen cumulatief hoger uitvallen dan de voorspelde 

maandafroep dan kan de tussenvoorraad meer aangesproken worden dan 

verwacht. 

In het eerste systeem moet dan ingegrepen worden, door overwerk of het ver

wisselen van twee series. De systemen zijn te zien als een "push-systeem" , 

dat het materiaal de pruduktie induwt en een "pull-systeem", dat de eind

produkten naar behoefte ult de produktie trekt. Dit komt doordat het heel 

moeilijk is in een vroeg stadium de prioriteiten van orders vast te leggen. 

4.1 De procedure 

===================== 

Van de klanten komen met bepaalde frequenties afroepprognoses met varierende 

horizon en gedetailleerdheid. (Ford: een rnaal per twee weken - dit was per 

rnaand - en Volvo: een rnaal per zes weken) 

Deze gegevens worden rnaandelijks verzarneid weergegeven per af te leveren 

systeern, eerste acht of negen weken per week, volgende drie rnaanden per 

rnaand. Nu is er dus wei een constante horizon en gedetailleerdheid. 
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Het afroepschema 

ApF"i 1 Mei 

Deelnummer Kl stand wknr.14 15 16 17 18 19 20 21 22 Juni Juli Aug 

87BB-sk15Lf-88 ~f -rIO 100 '00 'DO 100 ,00 100 IDO IDO IOD ~oo 5(>0 LfDO 

Me - of) - So - - 50 - ]0 ISo 2,00 100 -

De afroepen per systeem worden omgezet in afroepen per halfprodukt en elk 

daarvoor benodigd onderdeel. Samen met de produktierealisatie van de 

vorige maand, wordt dan het benodigd aantal voor een maand bepaald. 

Het globale plan 

April Mei JLlni Jul i Aug 

Onderdeelnr v p a v p a v p a v p a v p a 

1'1331 H Booo 0 - 'l"00 ':Joo - IC.DOO 2"50 - 12.500 0 -
0 5000 ~ooo 1)$0 '0000 1f7f7(JO 2500 /fOOD 11.000 

''tDO ~ODO ~ooo 2'50 80008000 ./' 

)SZ~ 7 3'15 8ll'~ 
,/7 

v theoretische voorraad na voldoen aan afroep van vorige maand 

p benodigd gepland aantal; laatste cijfer in kolom is de 

realisatie van die maand 

a afroep voor die maand in totaal 

Nieuwe theoretische voorraad wordt natuurlijk als voIgt bepaald: 

v(i+1) :: v(i) + p(i) - a(i) 
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Na het opstellen van deze globale planning wordt een gedetailleerde 

produktieplanning voor zowel de demper als de buigafdeling opgesteld. 

Oak wordt er bepaald wat er ingekocht of uitbesteed gaat worden die maand. 

Deze produktieplanning heeft een horizon van drie maanden en geeft aan op 

welke machinelijnen of units, welk halfprodukt met seriegrootte op welke 

dagen er geproduceerd moet worden. 

Demperplanning 

Li jnnr. Deelnr. aantal week 19 week 20 week 21 week 22 

::r II.t JS , f7 1000 ~ ~ ~ 
.. . ... . . . . . ~ ~ 
.. . . . .. . . ~ ~ ~ 

Met behulp van stuklijsten wordt de behoefte aan klein materiaal; beugels 

en flenzen uit de afroepen bepaald. Uit de produktieplanning wordt de 

behoefte aan ruw materiaal; band, buis en isolatie bepaald. Deze gegevens 

gaan naar de afdeling inkoop om daar de bestelplanning op te kunnen stellen. 

(Zie orderflow : produktie dempers en pijpen; bijlage 4.1) 

Er wordt oak dagelijks kontakt gehouden met de klanten over wat de volgende 

dagen op expeditie gezet moet worden. Van daaruit wordt er een lasplanning 

dagelijks opgesteld voor de komende drie dagen. Apart wordt er weI een 

maandelijkse lasplanning opgesteld voor systemen te leveren aan de vervang

ingsmarkt afnemers. Er is een vast pakket van systemen dat door subcontractor 

gemaakt kan worden. Als het naar aanleiding van dagelijks kontakt nodig 

blijkt te zijn kan de produktie daar bijgestuurd worden. 

(Zie orderflow : produktie uitlaatsystemen; bijlage 4.2) 
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5. De voorraad- en produktiebeheersing 

============================================== 

Het beleid van Cheswick is erop gericht zoveel mogelijk aan de afroep van 

de klanten te voldoen. Er kan dan ook erg veel druk op de produktie gelegd 

worden als blijkt dat de afroepen plotseling sterk verhoogd zijn. Zeker 

als de afnemer een lijnproducent betreft wordt alies in het werk gesteid 

om te voorkomen dat daar een Iijn stil komt te staan. 

Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van de produktie zijn de 

geproduceerde en ingekochte hoeveelheden in de laatste jaren geanalyseerd. 

Produktie en inkoop per jaar (aantallen *1000) 

jaar dempers pijpen compleet 

E.P. inkoop tot. E.P. inkoop tot. E.P. inkoop tot. 

1983 853,2 261,3 1114,5 1695,5 117,2 1812,7 405,6 328,3 733,9 

1984 856,6 181,8 1038,4 1578,3 131,8 1710,1 530,8 187,7 718,5 

1985 993,7 561,8 1555,5 1756,8 693,1 2449,9 549,1 437,5 986,6 

1986 1149,1 509,8 1658,9 1707,6 879,5 2587,1 601,5 346,0 947,5 

---------------------------------------------------------------------
gem. 963,2 378,7 1341,8 1684,6 455,4 2140,0 521,8 324,9 846,6 

(Zie staafdiagrammen; bijlage 5.1) 

Hieruit blijkt dat de produktie van complete systemen ca. 50X, dempers ca. 

35X en pijpen OX is toegenomen van 1983 tot 1986. De inkoop is sterk toe

genomen: dempers met e~n faktor 2 en pijpen met een faktor 7,5. Duidelijk 

is dat de buigafdeling een capaciteitsprobleem heeft. Toch is men in die 

jaren gaan uitbreiden met nieuwe CNC-buigmachines. 
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De verhouding tussen de totale produktie en de eigen produktie in 1986 i 5: 

pijpen 1,52 

dempers 1,44 

sustemen 1,39 

Ook hieruit bIijkt dat de buiga.fdeling de bottleneck is. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de schaaldemper die ingekocht moet worden 

aanwezige produktie.faciliteiten - een belangrijk type is. 

i .v.m. niet 

Opmerking: De inkoop van complete systemen was voor de vorige jaren niet 

duidelijk omdat er de totale toeleveranties van de uitbesteedadressen in 

verwerkt waren. Dat houdt in dat er ook aantallen binnenwerken bij 

opgeteld waren. Voor 1986 is een schatting gemaakt met behulp van het 

weI bekende aantal systemen dat uit Blackpool <zusterbedrijf) was ingekocht 

namelijk 60.000 stuks. Op basis van de laatste twee maanden van 1986 is 

vastgesteld dat 407. van de toeleveranties complete systemen zijn geweest. 

Dat Ievert dus als voIgt; 346.000-60.000=286.000 toeleveranties op 

waarvan ongeveer 115.000 complete systemen zijn. 

Voor het opstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van produktie

rapporten per dag en per maand van 1983-1986, evenals inkoop en voorraad

cijfers. Er bleek uit dat niet voor iedereen de begrippen "systemen" en 

"compleet" dezelfde inhoud hebben, met name de produkten voor Volvo 

o.a. de "downpipes" worden de Ene keer weI en de andere keer niet bij de 

systemen gerekend. 

Als we de totaalcijfers van dempers en pijpen naast de afgeleverde 

hoeveelheden (shipped) leggen kunnen we zien hoeveel stuks er gemiddeld 

in een uitlaatsysteem verwerkt worden. De voorraad van beide halfprodukten 

zijn niet veranderd in het jaar 1986 
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E.P. + inkoop - shipped = aantal in systeem verwerkt 

Nu moeten we eerst weten hoeveel systemen er in 1986 verwerkt zijn, dat kan 

op de volgende twee manieren: 

Systemen voorraadtoename 

afgeleverd 

totaal 

Eigen ProdLlktie 

inkoop (subcontractor) 

inkoop (Blackpool) 

totaal 

15.000 

785.000 

800.000 

600.000 

115.000 

60.000 

775.000 

Hier blijkt een verschil op te treden maar dat kan een gevoIg zijn van de 

gemaakte sc:hatting. Dus nemen we 800~000 aan als juiste aantal systemen. 

Dempers 1150 + 510 - 280 = 1380 

Pijpen 1710 + 880 - 370 = 2220 

Dus worden er gemiddeld: 

1,725 

2,775 

dempers 

pijpen 

(UOOO) 

( UOOO) 

in een systeem verwerkt. 

Dit geeft een indruk over de verhouding tussen de c:apaciteit en produktivi

teit van de dr-Ie afdelingen als aIleen systemen afgeleverd moesten worden. 
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5.1 Doorlooptijden 

=====================;= 

Met behulp v~n de produktie ~~ntallen in 1986 en de d~arbij passende 

voorraadc:ijfers is een schatting te maken van de tussenvoorraad en de 

eindvoorraad in aantal we~,en voorraad. (Jaar = 52 weken) 

prod./week inkoop/week gem.voorraad aantal weken 

dempers 22,1 9,8 94,4 3,0 

pi jpen 32,8 16,9 190,6 3,8 

systemen 11,6 3,4 22,8 1,5 

A B C C/(A+B) 

(aantallen stu~~s *1000) 

Eenzelfde berekening kan opgezet worden voor de voorr~ad ruwmateriaal. 

De totale inkoop is hierbij gelijk gesteld aan het verbruik in het jaar, 

de voor-r~adhoogte is niet toe- of ~fgenomen. 

Helaas wer-d de voorraad v~n buismateriaal opgesplitst in voorr~ad bUis op 

handelslengtes en in meters bijgehouden terwijl pijpstukjes in aant~llen 

werdeen opgegeven. De inkoopc:ijfers konden ook weI opgeplitst worden 

maar die werden in andere eenheden bijgehouden namelijk in kilo·s. Met 

een schatting van 2 kilo per meter buis (buis van gemiddelde diameter; 50 mm 

en dikte; 1,7 mm en dichtheid van 7800 gram/dmA 3) en 400 gram per pijpstukje 

(gemiddelde afmeting • 51 * 1,00 * 315 ) kon de berekening verder uitgevoerd 

worden. 

Ook voor glas- en steenwol trad dit probleem op. De voorraad werd in 

aantallen stuks opgegeven en de totale inkoop van 1986 in kilo·s. 

(Zie voor-raden ruwmateriaal 1986; bijlage 5.2) 
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Met een schatting van 300 gram per stuk wordt de verdere berekening weer 

moge11jk maar wei onbetrouwbaar (hiervan kon geen gemiddeld gewicht bepaald 

worden) 

Volgens de inkoper zijn de gemiddelde cijfers van de voorraden te hoog op-

gegeven omdat materialen niet werkelijk in het magazijn liggen maar bij de 

subcontractors. Het cijfer dat in december wordt opgegeven is de werkelijke 

fysieke voorraad in verband met de dan gehouden jaarlijkse voorraadcontrole. 

Dat getal is inderdaad beduidend lager als in andere maanden, maar de vraag 

is of daar voor deze berekening wei rekening mee moet worden gehouden. 

Inkoop(ton) In/week Bem. voorraad Bem. v (ton) aantal weken 

Band 3770 72,5 335,2 ton 335,2 4,6 

Buis 2985 57,5 130 km 260,0 4,5 

Pi jpstuk 2260 43,5 186.000 stuks 74,4 1,7 

Isolatie 190 3,7 131.600 stuks 39,5 10,7 

A B B/A 

Hieruit voigt dat de gemiddelde voorraad ongeveer vijf weken voor het 

ruwmateriaal bedraagt. 

De doorlooptijden van de verschillende stappen in het produktieproces 

zijn geschat met behulp van ervaringscijfers. 

Daarmee moet volstaan worden omdat een fabricage-order geen directe 

relatie heeft met een klantenorder (door het ontkoppelpLlnt) en ook niet 
f 

gemakkelijk als zodanig in de fabricage te herkennen is (vanwege de 

samenstellingen). 
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De seriegroottes die bij de produktiestappen horen zijn m.b.v. de produktie-

realisatie van een week. 

gem. seriegrootte opmerking 

Systemen 33C) - 520 excl.-incl. continuerende types 

Dempers 3380 

Pijpen 1800 - 1950 Addisons - Brookes, Lang persen 

Bij vergelijking met de produktieplanning blijkt dat de norm die daarin ge-

hanteerd wordt, goed overeenkomt met de realisatie. In de dagplanning daaren-

tegen worden te hoge eisen gesteld. 

De optimale seriegroottes kunnen bepaald worden met de formule van 

Camp; Q =V(2D * at * u)/(p * f)' 

D = jaarafname, moet continu en bekend zijn 

at = tarief per uur voor de omstelling, hier gem. manbezetting*fl 100,-/uur 

u = omsteltijd in uren 

p = prijs per stuk, moet konstant en onafhankelijk van seriegrootte zijn 

f = voorraadkosten in percentage van de prijs, hier 15% 

Q = optimale seriegrootte 

Systemen Dempers Pijpen 

D 10.000 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 

at 100 400 200 

u 0,5 1 2,5 2,5 

p 50 100 25 50 5 10 

f 0,15 0,15 0,15 

Q 180 800 1150 3650 1800 5800 
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In de praktijk wordt de optimale seriegrootte ook nog bepaald door zaken 

als: gewenste flexibiliteit en bezetting van de capaciteit 

doorlooptijd: hoe kleiner de serie hoe kleiner de doorlooptijd. 

voorraad rI.lwma t er i aal 5 weken 

fabricage onderdelen 0,5 - 1 week 

voorraad onderdelen 1 week 

fabricage halfprodukten 0,5 1 week 

voorraad halfprodukten 3 4 weken 

assemblage systemen 0,5 week 

voorraad systemen 1,5 week 

De relatief grote tussenvoorraden zijn waarschijnlijk voor een deel het ge

volg van onjuiste normen voor veiligheidsvoorraden. Deze moeten afgestemd 

zijn op de gemiddelde jaarafname en de grootte van de afroepwijzigingen. 

Dus de totale fabricagedoorlooptijd is gemiddeld 7 - 9 weken en vanaf 

binnenkomst ruwmateriaal gemiddeld 12 - 14 weken. Aangenomen is dat het 

onderhanden werk in de voorraden zit. 

De minimale fabricagedoorlooptijd is naar schatting 1,5 - 2,5 weken, 

afhankelijk van de seriegrootte en beschikbare capaciteit. 
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6. De informatiestroom 

================================ 

Deze analyse heeft betrekking op de bestaande situatie van de orderverwerkin\ 

voor systemen, dempers en pijpen en onderdelen, het voorbereidende werk. 

De planningsprocedure is daardoor uitgebreid in deze analyse verwerkt. 

Het lnformatiesysteem dat nu gebruikt wordt is slechts voor een klein deel 

in een computer opgeslagen. De gegevens van het ruw materiaalmagazijn en de 

inkoopdelen worden er mee verwerkt. Een mogelijk materiaaltekort in de toe

komst wordt niet door de computer aangegeven, omdat het verbruik van mate

riaal in de toekomst niet ingevoerd wordt, want dat is namelijk nog onbekend. 

WeI worden er door de werkvoorbereider materiaalreserveringen ingegeven, dat 

kan lei den tot een tekortmelding maar niet verder dan een week van te voren. 

De gegevens over de voorraad en produktie van onderdeIen, halfprodukten en 

eindprodukten wordt verder geheel handmatig op papier verwerkt. Een klein 

deel hiervan is behandeld bij de procedure van de orderverwerking. De 

planningsprocedure die dus maandelijks op gang wordt gebracht bleek een 

omslachtig en tijdrovend geheel te zijn. De betrokkenen trekken zich om 

de beLlrt naar hLlis terLtg om daar enkele dagen rLlstig te kLlnnen werken. Zo 

kan het dLls gebeLlren dat de afdeling inkoop pas in de tweede week van de 

maand gegevens krijgt over de behoefte aan materiaal, dat er drie weken 

eerder al had moeten zijn. 

De tLlssentijdse wijzigingen in de klantenorders Ieiden tot herplanningen. 

Zo zijn er een aantal mensen continLl bezig met plannen en herplannen. Dit 

leidt er onder andere toe dat de inkcop 50 tot 75 procent van de bestel

lingen moet wijzigen en komen er weI eens materialen nlet op tijd binnen. 
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Van systemen, die twee maanden tevoren zijn besteld, maar waarvan de afroep 

daalt, worden de materiaalkosten vergoed. Van systemen, die een maand van 

tevoren zijn besteld en waarvan oek de afroep daalt, wordt de gehele kost

prijs vergoed. 

Van het gehanteerde systeem is een model gemaakt met daarin aangegeven welke 

afdelingen er bij betrokken zijn en hoe die met elkaar in verbinding staan. 

(Zie model beheersing produktie; bijlage 6.1) 

Van een groot dee 1 van de gebruikte formulieren is een formulierenmatrix 

opgesteld. Die matrix geeft weer welke onderwerpen (=items) op welk formu

lier vermeld worden. Als een item voor het eerst op een formulier ontstaat, 

wordt dit aangegeven met een o-teken. Wordt datzelfde item op een ander 

formulier weer vermeldt, dan geeft men dit aan met het >:-teken. 

Door na te gaan waar ieder formulier opgesteld wordt en op welke afdelingen 

het terecht komt, ontstaat een informatiematrix. Hierin vindt men de afde

lingen, die bij de planning en de produktie betrokken zijn. Men ziet nu 

welke gegevens verwerkt worden voordat ze doorgegeven worden. Deze streem 

van fermulieren is ook in het kompositorisch schema gezet. 

(Zie de formulierenmatrices en de informatiematrix evenals het 

kompositorisch schema; bijlages 6.2 tim 6.8) 
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6.1 Knelpunten 

======================= 

-Vertaling van afroepen naar globaal plan: de eerste twee maanden zijn per 

wee~{ i ngedeel d maar het globaal pI an maakt dat weer per maand 

-Afdelingsplannen worden voor eerste drie maanden opgesteid maar de eerste 

maand is al voor een of twee weken voorbij ais de nieuwste versie af is 

Men heeft die tijd in de produktie afdelingen met de vorige versies 

gewerkt. De versie van drie maanden vooruit wordt nooit in de produktie 

afdelingen gebruikt. 

-Op de werkplannen wordt voor enkele dagen de geplande produktie aantallen 

weergegeven. De eerste dag echter wordt altijd meer aangegeven als er die 

dag in werkelijkheid gehaald wordt of zelfs kan worden. Dit gebeurt met de 

bedoeling om altijd druk op de ketel te houden, de vraag is of dit weI zo 

verstandig is. 

-Het dagelijkse opgestelde formulier "Produktie- en voorraadlijst" wordt 

niet overzichtelijk gevonden. Er wordt daardoor weinig of geen gebruik 

gemaakt van de informatie die erop aangegeven wordt. Het tussenvoorraad

beheer 1 i j ~~t hi ermee ni et goed in handen te houden. 

-Het aantal formulieren dat in omloop is is erg groot. Sommige bevatten 

dan ook nog aIleen informatie die compleet overgenomen is van een ander 

formulier. Er is slechts een andere indeling op papier gebruikt. 

Voorbeeld: De verzamelde dagproduktie van de buigafdeling en het daarna 

opgestelde dagrapport. 
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-Er is geen order voortgang bewaking, of, er dus op tijd halfprodukten 

gemaakt zijn - en met de juiste prioriteit - is nog maar de vraag. 

Hierdoor zou de lasafdeling weleens in problemen kunnen komen. 

-Door de grote hoeveelheid tijd die erin gaat zitten, voor aIle plannings

gegevens verwerkt zijn, is er geen tijd meer voor gestruktureerd overleg 

tussen leverplanning, produktieplanning, werkvoorbereiding en inkoop. 

-Dit duidt erop dat er noodzaak bestaat te gaan automatiseren. 

Voordat men beslissingen neemt over de aanschaf van een computersysteem, 

behoort men een goed gefundeerd eisenpakket op te stellen. Daarin moeten 

de eisen en wensen - over bepaalde informatie behoefte - van toekomstige 

gebruikers verwerkt worden. 
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7. De kostprijskalkulatie 

===========================~==~=== 

Er wordt gerekend met een integraal tari~f dat als voigt is opgebouwd: 

Tarief = Totale kosten Materiaal kosten 

Totaal aantal minuten 

Het kostendeel boven de breukstreep wordt verdeeld in een vast en een 

variabel deel. 

Het aantal minuten dat onder de breukstreep staat is gebaseerd op de 

gemiddelde bezetting direkt person eel van een jaar. In 1986 was dat 

aantal personen 105,5 dat wordt vermenigvuldigd met het aantal werkdagen 

van 8 * 60 minuten. Daarvan wordt het ziekte percentage van dat jaar nog 

vanaf getrokken. Het aantal minuten dat door uitzendkrachten is gewerkt 

wordt er nog bij opgeteld. 

Zo geeft het tarief dus de kosten van produktie per minuut. 

Van een produkt waar een voorkalkulatie gemaakt moet worden, wordt bepaald 

welke bewerkingen het moet ondergaan. Aan iedere bewerking wordt een 

normaaltijd gekoppeld, afhankelijk van de afdeling waar die bewerking 

plaatsvindt, wordt daarbij nog een toeslag opgeteld. 

De totale bewerkingstijd van het produkt wordt vermenigvuldigd met het 

tarief. Dan is het bewerkingsaandeel klaar. 

Delen van het produkt die ingekocht moeten worden geven het materiaalaandeel. 

Ruw materiaal wordt in de benodigde afmeting bepaald, daar wordt een afval

percentage bij opgeteld en dan met materiaalprijs vermenigvuldigd. 
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Op andere inkoopdelen wordt met een ander veiligheids percentage voor 

uitval gerekend. Bij de totale materiaalkosten wordt nogmaals een veilig

heidsmarge opgeteld. (Zie methode kostprijsberekening; bijlage 7.1) 

Het tarief dat nu gebruikt wordt is in twee jaar niet meer veranderd, 

het is opgesteld eind 1985. Tariefberekening naar aanleiding van kosten 

in 1986 lieten zien dat het tarief lager kan liggen. Het tarief zal dan 

oak binnenkort weI aangepast worden. 

Door continue verbeteringen in het produktieproces is de voorkalkulatie 

nooit "up-to-date". De normaaltijden worden uit een soort archief gehaald. 

Er worden bijna nooit nakalkulaties verricht. 

Uit schrootverkoop bleek dat er in 1986 aan afval 900 ton was geweest. Als 

men de totale inkoop in tonnen materiaal bekeek, bleek dat dit een afval

percentage van ongeveer 8 a 10 I. was. Oat is dus veel hoger dan het percen

tage waar de vaorkalkulatie mee rekent. 

Om dit te kunnen verklaren heb ik een berekening gemaakt van het afval

percentage bij een willekeurige demper. 
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Benodigd materiaal: 

Onderdeel 

Binnenmantel 

Buitenmantel 

Deksels 

Tussensc:hotten 

Afmeting 

517 * 0.5 * 346 

523 * 0.75 * 346 

2 * 197 * 197 * 1 

3 * 180 * 180 * 1 

Werkelijk verbruik: 

Oekseis 2 * rr * 98.5 * 98.5 * 1 

Tussensc:hotten 3 * n * 90 * 90 * 1 

Afval: 

Gaten 9 * i7 * 25 * 25 * 1 

Totaal benodigd materiaal: 

Afval Deksels 

Tussensc:hotten 

Gaten 

Verbruik in de demper 

Volume (mmA 3) 

89441 

135718.5 

77618 

97200 

60961 

76340.7 

17671. 5 

399977.5 

16657 

20859.3 

17671.5 

344789.7 

Aan bandmateriaal gaat zo"n 141. verI oren voor het maken van deze ene 

demper. 

Aan buismateriaal gaat volgens sc:hatting zo"n 51. verloren aan afval 

in de zaagafdeling. Oit is geschat met behulp van een lijst met lengtes 

van de te zagen pijpen. In de buigafdeling voIgt bij vrijwel iedere buis 

nogmaals nazagen. Oat wordt geschat op 51. afval. In de buigafdeling is 

ook de uitval bekeken van een gehele maand, dat gaf nogmaals 3,51. aan 

afval. Dus totaal gaat zo"n 13,51. aan buismateriaal verloren. 
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8. Material handling 

============================= 

De stroom van materiaal door het bedrijf· heen wordt verzorgd door intern 

transport medewerkers. Zij zijn verdeeld over de verschillende afdelingen 

en staan dus niet onder een leidinggevende persoon. 

Magazijn: 

De uitlevering van materiaal gebeurt naar aanleiding van materiaalbonnen 

die door de werkvoorbereider zijn uitgeschreven. Dat gebeurt ongeveer een 

week voordat het materiaal in de volgende afdeling in produktie wordt ge

nomen. Er wordt materiaal aan de volgende voorbereidende werkzaamheden 

uitgegeven: zagen, persen en stansen. Er worden dan bakken of pallets 

gereed gezet met gezaagde bUis, deksels, tussenschotten en mantelplaten. 

Buig- en demperafdeling: 

Door te kijken waar materiaal nodig is en op aangeven van de voorwerkers 

gaan de heftruckchauffeurs naar de magazijnen om het gereedstaand materi

aal op te halen. Bij de buigafdeling heeft men het zogenaamde "two-bin"

systeem ingevoerd. Dat wil zeggen, dat er materiaal aangevoerd dient te 

worden op het moment dat de tweede bak aangesproken wordt. De afstand 

tussen zaag- en buigafdeling is tamelijk groot, maar er is weI een rede

lijk breed pad. 

De demperafdeling ligt direkt naast het magazijn, dus een korte afstand, 

maar de bereikbaarheid van de machinelijnen lijkt minder dan bij de buig

afdeling. (Zie tekening van de opstellingen in beide afdelingen; bijlage 8.2) 

Niet aileen door de heftruckchauffeurs maar ook door het produktieperso-

neel wordt er materiaal verplaatst. Een bak gereed produkt zo neerzetten 

dat die gemakkelijk door heftruckchauffeur opgepikt kan worden, gebeurt 

regelmatig. 
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Binnen een buig-unit worden de produkten stuk voor stuk overgebracht naar 

de volgende machine. Binnen de demperlijnen werkt men veelal met tussen

buffers. Als de machineopstelling niet optimaal is, worden de produkten 

van de ene tussenbuffer naar de andere gebracht. 

De tussenvoorraad halfprodukten wordt weI %oveel mogelijk geordend bijgevuld 

door de heftruckchauffeurs. Die voorraad neemt nogal veel ruimte in en is 

niet overzichtelijk voor een buitenstaander of zelfs voor het eigen produk

t i epersoneel. Door mi ddel van coder i ng en standaardi sati e van de bak~~en 

worden er weI verbeteringen ingevoerd. Het kon namelijk voor-komen, dat een 

bak met nog niet helemaal afgewerkte pijpen in de tussenvoorraad terecht 

kwam. nat gebeurde als een machine binnen een buig-unit niet op het goede 

moment beschikbaar was of een storing had. Vanuit de lasafdeling wist men 

daar niets van en ging toch die bak gebruiken voor de produktie van syste-

men. 

Lasafdeling: 

Deze afdeling heeft nogal te kampen met ruimtegebrek. Tussen de lasafdeling 

en de tussenvoorraad is een smal pad, dat ook regelmatig geblokkeerd wordt 

door volle of lege bakken. nit komt doordat tussen twee lasplaatsen de bak

ken staan, waar de lassers hun materialen uit halen. (zie tekening lasbox) 

Om nu de achterste bak te verwisselen, als deze leeg is, moeten eerst de 

voorste bakken weggehaald worden en even op het pad gezet worden tot de 

nieuwe volle bak op zijn plaats staat. Achter de lasboxen is veel meer 

ruimte. Dit is nodig, omdat daar met bakken gemanoeuvreerd wordt, die vier 

meter lang zijn. 
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Door viewers van de afdeling cont~ole wordt achter de lasboxen aangegeven 

wanneer een ba~( vol is. Dan moet deze verwisseld worden door een lege bak. 

De volle bakken zijn dan gereed om op transport gezet te worden bij de af

deling expeditie. Dit gebeurt naar aanleiding van de avond tevoren verkre

gen informatie op de verzendorders. 

Spuitafdeling: 

Bij deze afdeling komt er nogal wat handwerk bij kijken om de uitlaatsys

temen aan de kettingtransporteur te hangen en af te halen. Uit de dagelijkse 

las- en leverplanning weet men hoeveel bakken gebracht moeten worden en 

afgehaald moeten worden voor de expeditie. 

De hoeveelheden van de materiaalstroom tussen de afdelingen in een jaar 

is in bijlage 8.1 aangegeven. 

Er zijn plannen om de opstelling van de lasboxen te veranderen. Men gaat dan 

gebruik maken van de nieuwe hal waar nu reeds de lasautomaten geplaatst zijn. 

Ook het systeem binnen een lasbox wil men veranderen omdat het moeilijk is 

lassers aan te trekken. Binnen een lasbox met twee lasplaatsen komt dan een 

lashulp die onderdelen in de lasmal legt en een lassers, die op beide plaat-

. sen direkt kan gaan lassen. De lashulp gaat bij dit systeem ook als viewer 

fungeren. (zie tekening lasbox en lasafdeling; bijlages 8.3 en 8.4) 
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9. Capaciteit en produktiviteit 

========================================= 

Aan de hand van de produktie aantallen en gegevens over de gewerkte uren 

uit de personeelsadministratie is het mogelijk een eerste indruk te krijgen 

van de gerealiseerde capaciteit in 1986. 

-De uren en overuren van de direkte werknemers per maand voor de drie 

afdelingen. De uren van de uitzendkrachten in de direkte afdelingen per 

maand. 

-De produktie aantallen per afdeling per maand 

Deze gegevens op elkaar gedeeld geven een indruk over de produktiviteit 

per afdeling. 

Gemiddeld aantal produkten per manuur in 1986 

dempers 

demperuur 

13,6 

pijpen 

buiguur 

25,8 

systemen 

lasuur 

8.7 

Gemiddeld aantal manminuten per produkt 

demper 

4,4 

pijp buigen 

2,3 

systeem lassen 

6,9 

systemen 

direkt uur 

2,7 

systeem totaa! 

21.9 

Met behulp van aIle verzamelde gegevens over produktie en gewerkte uren 

per maand was het mogelijk een grafiek te maken van het verloop van de 

produktiviteit in 1986. (Zie bijlage 9.1) 
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Een opvallend verschijnsel hierin is de sterke daling van de produktiviteit 

in de buigafdeling. Redenen kunnen hiervoor zijn: 

dubbele of verschoven ploegendiensten 

storingen 

opstarten van nieuwe types (veel RVS materiaal) 

veel ongeschoolde uitzendkrachten 

Verder is een lichte stijging van de produktiviteit van de lasafdeling 

te konstateren. 

De produktie aantallen per week en per maand in 1986 geven de volgende 

variaties ten opzichte van het gemiddelde: 

dempers 

pijpen 

systemen 

week 

60 

55 

60 

150 I. 

150 I. 

130 I. 

maand 

75 

75 

80 

150 I. 

150 I. 

140 I. 

Mede door deze variaties is gezocht naar een mogelijk seizoenpatroon. 

Hiervoor zijn de produktie aantallen genormeerd op 1200, dus per maand 

op gemiddeld 100. Met gegevens van vier jaar is het gemiddelde per maand 

bepaald. (lie seizoenpatroon produktie; bijlage 9.2) 

Hieruit blijkt dat de produktie in September, Oktober en November hoger 

ligt dan het maandgemiddelde.De gemiddelde inkoop aantallen per maand van 

diezelfde vier jaren bevestigen dat beeld. (Zie seizoenpatroon inkeop; 

bijlage 9.3) 
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9.1 Arbeidsanalyse 

=========================== 

Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de belangrijkste afdelingen 

is gekozen voor een onderzoek van de totale produktie in week 21, over aIle 

afdelingen. Hiervoor zljn de volgende gegevens per dag verzameld: welke 

series, de produktietijd per serie, de manbezetting en de diverse verlies

tijden. 

De resultaten worden in de volgende hoofdstukken weergegeven, hierbij moet 

opgemerkt worden dat deze een samnvatting betreffen van een gedeelte van het 

verslag van Cocon Holland aan TI Cheswick. 

9.2 Buigafdeling 

====================== 

9.2.1 Produktieresultaten 

========:=:=================== 

De verzamelde produktieresultaten van week 21 in de buigafdeling zijn te 

vinden in bijlage 9.4. 

In de buigafdeling wordt gewerkt met een verschoven ploegensysteem, waardoor 

2 machine-uren per dag. exclusief pauzes. extra gedraaid kunnen worden. 

De bruto capaciteit is als voIgt te berekenen: 

(exclusief pauzes) Addison units 7 * 590 = 4130 min/dag 

Brookes + Lang per sen 4 * 590 = 2360 min/dag 
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Resultaten Addison units: 

Produktie-aantal 

Machineproduktietijd 

Machinestilstand 

Manproduktietijd 

Gemiddelde manbezetting per unit 

Totala manbezetting 

Netto produktiviteit 

Netto manproduktiviteit 

Totaal aanwezige bezetting buigafdeling 

Manbezetting persen 

Manbezetting diversen 

Aanwezig zaagafdeling 

28.460 

14.250 

5.770 

27.365 

1,93 

17 

2,0 

1,04 

28,2 

5,7 

5,6 

2,9 

stuks 

min 

min 

manmin 

man 

man 

stu~~s/mi n 

stuks/min 

man 

man 

man 

man 

De totale manbezetting kan als voIgt bepaald worden: 

7 * (590/60) * (1/7,83) * gemiddelde manbezetting 

De machinestilstand is dus 29 X van de bruto capaciteit, die 20610 minuten 

per week is. De netto capaciteit is 14670 minuten per week. Er is dus geen 

Ieegloop op de Addison units. 

Resultaten Brookes en Lang persen: 

Produktie-aantal 

Machineproduktietijd 

Machinestilstand 

Manproduktietijd 

Gemiddelde manbezetting per unit 

Totale manbezetting 

Netto produktiviteit 

Netto manproduktiviteit 
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11.500 stuks 

4.200 min (van de 4 parsen) 

840 min 

9.570 manmin 

21'3 man 

5.7 man 

2,7 stuks/min 

1.2 stuks/min 



Er zijn nog 630 machineminuten gebruikt voor het verder afwerken van de 

2 series van de Addison units. De netto capaciteit bedraagt dan ook 

4830 minuten.De machinestilstand wordt door de voorwerkers ingeschat 

op 20 X van de produktietijd. De bruto gevraagde capaciteit is dus 5800 

minuten. De bruto leegloop is dus erg groot: 6.000 minuten~ 51 X van de 

brute beschikbare capaciteit. 

Totaal resultaten: 

De bruto produktiviteit van de hele buigafdeling in manuren is nu: 

40.000 stuks met 28 man + 3 man zaagafdeling = 32 stuks/manuur 

Dit is gelijk aan de manproduktiviteit in de Ie helft van 1986. 

Om de produktiviteit te verhogen~ wordt getracht zeveel mogelijk met vaste 

teams te werken. Tevens is men bezig om een goed alternatief te vinden veor 

het verschoven ploegendienstsysteem. 

9.2.2 Machinestilstand 

========================= 

De oorzaken en de tijden van de tetale machinestilstand van de Addison 

units zijn geanalyseerd. In de de tabel zijn de uitkemsten weergegeven. 
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Oorzaak stilstand freq. variatie gemiddelde ':t. tot. 

stilstand 

storing machine 20 10-620 min 94 min 32,7 X 

st. instellen/maatvoering 12 10-40 22 4,6 ':t. 

st. gereedschap 5 15-40 25 2,2 /. 

st. aan- en afvoer 6 10-40 18 1,8 X 

poetsen 29 15-25 16 8,1 /. 

omboLlwen 19 35-305 142 46,7 ':t. 

overige sti 1 stand 6 15-60 38 4,0 /. 

======== 
100,0 X 

De meeste storingen kwamen voor bij een bUig- of calibreermachine. De sto

ring was meestal van elektrische of mechanische aard. 

Een belangrijke reden die genoemd wordt voor de lange dLlur van de storingen 

is het wachten op de betreffende monteurs. deze blijken soms onvindbaar of 

reeds bezet te zijn. 

Door te zorgen voor dUidelijke produktinformatie kan vermeden worden dat er 

twijfel bestaat over het wei of niet afgewerkt zijn van een produkt. Hierdoor 

worden namelijk nog weI eens fouten gemaakt. 

Het verplaatsen van randapparatuur wordt als een belangrijk probleem genoemd, 

vanwege het wachten op een heftruck, een electricien, of het onderbreken 

van een serie in een andere unit. 

Gezien het streven naar flexibiliteit, kleine series en 1age voorraden 

moeten de omsteltijden gereduceerd worden. Enkele principes hiervoor zijn: 

-Verdee! de werkzaamheden in interne en externe omsteltaken: interne omstel

taken kunnen aIleen uitgevoerd worden als de machine stilstaat, terwijl 

externe omsteltaken met draaiende machine uitgevoerd kunnen worden. loveel 

mogelijk werkzaamheden moeten extern gemaakt worden. Dit vereist een goede 

voorbereiding en organisatie. 
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-Elimineer en standaardiseer het instellen van een machine: invoeren van 

funktionele hulpmiddelen, bevestigings- en positioneringsmethoden 

vereenvoudigen en standaardiseren, getrapt instellen door beperking van het 

aantal posities. 

(vol gens systematiek van Shingo) 

9.2.3 Voorcalculatie 

===================== 

De voorcalculaties zijn vergeleken met de bruto produktietijd per stuk in 

manminuten, die gelijk is aan de netto produktie plus 40 X t.g.v. de stil

stand. (Zie ook bijlage 9.4) 

Het blijkt dan dat voor de Addison units de voorcalculatietijden gemiddeld 

18 X kleiner zijn. Bij de Brookes en Lang persen is dat 8 X. 

De absolute afwijkingen zijn veel groter dan het gemiddelde, dit kan erop 

wijzen dat de tijdschattingen te laag zijn en/of de machinestilstand groter 

is dan aangenomen werd. 

9.2.4 Tijdstudie 

=================== 

Om nu meer in detail inzicht te krijgen in het buigproces en ter controle 

van de teruggekoppelde produktiegegevens, zijn van 10 series in week 21 

tijdstudies verricht. Een totaaloverzicht van de metingresultaten is 

opgenomen in bijlage 9.5. Een voorbeeld van de door de calculator uitge

werkte meting voigt in bijlage 9.6. Samen met het daarbij horende voorbeeld 

van procesanalyse tijdens een meting (bijlage 9.7) geeft dat voldoende 

informatie am het bUigproces met zijn complexe mens-machine-combinatie 

grafisch in ~(aart te brengen. Voorbeeld van het diagram staat in bijlage 9.8. 
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Uit de verzamelde diagrammen blijkt dat de zuivere buigcyclus in de Addison 

unit de bottleneck is. Dus iedere verkorting van deze buigtijd leidt tot een 

evenredige verhoging van de produktiviteit. 

Tevens blijkt dat er relatief veel manwachttijden of onproduktieve tijden 

voorkomen. Een vergroting van tussenbuffers zou dit kunnen veranderen en 

mogelijk tot een hogere produktiviteit kunnen leiden. De optimale werkeen-

heid in combinatie met de ideale volgorde en verdeling van handelingen 

moet per produkttype bekeken en vastgelegd worden. 

9.3 Demperafdeling 

--------------------------------------------------

9.3.1 Produktieresultaten 

==========~================== 

De verzamelde produktieresultaten van week 21 in de demperafdeling zijn 

te vinden in bijlage 9.9. 

De bruto capaciteit van de demperlijnen is: 

Cexclusief pauzes) 4 * 470 = 1880 min/dag of 9400 min/week 

Totaal resultaat: 

Produktie-aantal 27.390 stuks 

Machineproduktietijd 7.125 min 

Machinestilstand 2.175 min 

Manproduktietijd 38.680 manmin 

Gemiddelde manbezetting 5,4 mcm per 1 i jn 

Totale manbezetting 21,6 man 

Netto prodLlktie 3~84 stuks/min per lijn 

Netto manproduktie 0,71 stuks/manmin 
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Totaal aanwezig afdeling 

Aanwezig stansafdeling 

Aanwezig voorassemblage 

38,3 man 

5,5 man 

11,2 man 

De machinestilstand is dus 23,5 X van de bruto capaciteit. De netto capaci

teit is dan 7125 minuten per week. Op de demperlijnen komt geen leegloop 

v~~r. 

De bruto produktiviteit van de hele demperafdeling is nUl 

29.050 stuks met 38,3 man = 19,0 stuks/manuur 

De gemiddelde bruto produktiviteit in 1986 blijkt ca. 10 X kleiner als 

in week 21. 
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, ! 

9.3.2 Machinestilstand 

========================= 

De stilstand in de demperafdeling is complexer als in de buigafdeling 

omdat een machine in de demperlijn stil kan staan terwijl er toch (door de 

tussenbuffers) een output is. 

Het totaal resultaat is opgenomen in bijlage 9.10. 

Overzicht stilstand: 

Ombouwen 31 uren = 70 'Y. 

Machinestoring 5 = 11 I. 

Gereedschapstoring 0 = (J 'Y. 

Storing aan- en afvoer (J = 0 I. 

Instelstoring 5,5 = 12 'Y. 

Onderhoud 3 = 6 I. 

Totaal 44,5 = 100 'Y. 

De conclusie is dus dat een verhoging van de capaciteit vooral gerealiseerd 

kan worden door de ombouwtijd te verkleinen.De mogelijkheden hiervoor zijn 

dezelfde als in de buigafdeling. 

9.3.3 Voorcal Cll! at i e 

======================= 

Sij een vergelijking tussen de bruto produktiegegevens en de bijbehorende 

voorcalculatietijden blijkt dat de voorcalculaties 34 I. te laag zijn t.o.v. 

de werkelijkheid. (Zie voor gedetailleerd overzicht: bijlage 9.11) 
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9.3.4 Ti jdstudie 

==================== 

Oek in de demperafdeling is een tijdstudie uitgeveerd van 3 series ep de 

demperlijnen. De details zijn epgenemen in bijlage 9.12. 

De grootste machinecyclus, d.w.z. de bettleneck is de mantel en binnen

werk samenstellen en/ef de deksels opzetten. De cyclustijden van de achter

eenvelgende bewerkingen per type kunnen tet een fakter 3 verschillen. 

De gemiddelde manwachttijd is dan eek greet: 30 X. 

Een hegere nette preduktiviteit kan gerealiseerd werden deer beven

genoemde bewerkingen per type demper kritisch te bekijken, emdat de 

betreffende cyclustijden doer de man bepaald worden. 

9.4 Lasafdeling 

====================== 

9.4.1 Preduktieresultaten 

============================== 

De verzamelde preduktieresultaten van week 21 in de lasafdeling zijn te 

vinden in bijlage 9.13 
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De bruto capaeiteit van de lasboxen is: 

(exelusief pauzes) 35 * 470 = 16.450 min/dag of 82.250 min/week 

Aangezien de 35 parallel opgestelde lasboxen bemand worden door 1 man is 

er geen onderscheid tussen machine- en manuren. 

Totaal resultaat 

Produktie-aantal 

Manproduktietijd 

Manstilstand 

Gemiddelde manbezetting 

Totale manbezetting 

Netto produktie 

Totaal aanwezig afdeling 

Totaal voorassemblage 

Overigen aanwezig 

Aanwezig spuitafdeling 

14.680 stuks 

69.000 manmin inclusief overwerk 

2.385 manmin 

0,84 man per box produktief inc. overwerk 

29,30 man per dag produktief inc. overwerk 

0,21 stuks/manmin 

40,30 man (36,1 + 2,2 inleen + 2 overwerk) 

6,00 man (14.055 manmin) 

5,00 man (voor stilstand voorassemblage e.d.) 

5,00 man (5 inleenkrachten) 

De netto capaciteit van de lasboxen is 69.000 minuten per week, of gecorri

geerd voor overwerk 64.000 minuten per week (=78 X van de bruto capaeiteit). 

Dus door overwerk is de capaciteit tijdelijk 6 X vergroot. 

De beschikbare bruto capaciteit is 40,3 - 2 - 6 = 32,3 man (exclusief over

werk) en dus 92 X van de maximale bruto capaciteit. Blijkbaar is de leegloop 

8 X. Van de totaal 22 X stilstand wordt dus 14 X (5 man) gebruikt voor 

storingen. ombouwen en overige wachttijden. De opgegeven stilstand is maar 

3 X. 

De bruto produktivitei van de hele lasafdeling is: 

14.700 stuks met 40,3 man = 9,1 stuks/manuur 

Inclusief spuitafdeling is het 10 X kleiner nl. 8,1 stuks/manuur 
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De bruto produktiviteit in week 21 is (met verekening van de 2 inleenkracht

en) ongeveer gelijk aan het gemiddelde in 1986. 

9.4.2 Stilstand 

================= 

De stilstand in de lasboxen is moeilijk in kaart te brengen. WeI kan gecon

stateerd worden aan de hand van de cijfers in week 21, dat gedurende 22 Y. 

van de bruto capaciteit de produktie stilstaat. 

De stilstand in de netto produktietijd, de stilstand t.g.v. kleine storing

en, is onbekend. Naar schatting zal dit nog eens 10-20 Y. zijn. Ook de 

persoonlijke verzorging en rust zal rechtstreeks tot produktiestilstand 

leide, volgens schatting nog 10-20 Y., gezien het relatief zware werk. 

9.4.3 Voorcalculatie 

====================== 

Bij een vergelijking tussen de netto produktiegegevens en de bijbehorende 

voorcalculatietijden blijkt dat de voorcalculaties gemiddeld 4 Y. te laag 

zijn. 

Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in bijlage 9.13. 

9.4.4 Tijdstudie 

======:============= 

In de lasafdeling zijn maar van 2 series tijdstudies verricht. De details 

zijn opgenomen in bijlage 9.14. 

De conclusie kan voorlopig zijn dat de nieuwe werkmethode een kleinere 

output per dag levert dan de oude werkmethode. 
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10. ConclU5ies en aanbevelingen 

======================================= 

10. 1 Algemeen 

==================== 

De kwaliteit- en klantgerichtheid is goed en onvermijdbaar ais toelever

ancier in de auto-indu5trie. Maar het produktiegericht handelen - aIIes 

gericht op het quotum per dag halen - moet nog meer omgebogen worden naar 

efficiency-gericht handel en. 

Concentratie op het invullen van vacatures is noodzakelijk, gezien het 

streven om minder uit te gaan besteden. Het vele werken met uitzendkrachten 

Iijkt niet goed te funktioneren, omdat zij iedere keer een inwerkperiode 

nodig hebben. 

Er moet vastgelegd worden wat er met het begrip systemen aangeduid wordt. 

Oat men op twee formulieren, de ene keer een uitlaat met compleet aanduidt 

en de andere keer met systeem, maakt de informatie vergelijking niet 

duidelijk. 

De Sierra, Escort en Volvo Born systemen (circa 15 types) nemen 85 k van de 

toegevoegde waarde van de belangrijkste types voor hun rekening. Oit zal 

naa..- 5chatting 70 - 80 k van het jaartotaal zijn. 

Er is in lichte mate sprake van een seizoenpatroon. Gedurende drie maanden 

in het najaar is de produktie 10 - 30 k per maand groter dan het gemiddelde. 

Oit komt doordat vanaf dat moment men begint met de produktie van types 

die begin van het volgend jaar in de showroom staan. 
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10.2 Organisatie 

==================== 

De produktiemanager besteedt bijna al zijn tijd aan het plannen en her

plannen van de produktie. Er is een strijdigheid in die mengfunktie van 

planning en produktieleiding. De planning streeft naar het juiste aantal 

op het juiste tijdstip, korte levertijden, flexibiliteit en dus kleine 

series; een gelijkmatige maar niet volledige bezetting. 

De produktieleiding streeft naar het tegenovergestelde, vast produktie

pakket, starheid, grote series, volledige bezetting van mensen en 

machines, een grote werklast met dus hoge tussenvooraden. 

Om dit te kunnen verbeteren moet de organisatiestruktuur, met zijn 

taak- en funktieverdelingen aangepast worden. Het mogelijke driemanschap 

voor de leiding van de produktie afdelingen is een goed streven. 

Dat zal de taak van de produktiemanager verlichten en hebben de afdelingen 

ook een duidelijke produktieleiding. 

De organisatie van de produktiebesturing is zodanig dat men veel ad-hoc 

beslissingen neemt en er weinig coordinatie bestaat tussen de betrokken 

afdelingen. 

Verbetering kan gezocht worden in het vormen van een algemeen bedrijfs

bureau met integraal overzicht. Dit zal een gedeelte materials management 

en een gedeelte operationele administratie moeten gaan beheren. 

(lie algemeen schema produktiebesturing; bijlage 10.1) 
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10.3 CalcLllatie 

===================== 

Als de gegevens van de voorcalculatie - met name de bewerkingstijden 

betrokken worden bij de prodLlktie van het eerste kwartaal van 1987 , 

blijkt daar een gemiddelde netto-prodLlktiviteit van 9 stuks per manuLlr 

uit te komen. De bruto-produktiviteit van 1986 was 2,7 stuks per manuur. 

HierLlit blijkt dat de voorcalculatie te optimistisch is geweeit. 

Dit zou verbeterd kunnen worden als men die gegevens meer up-to-date 

uit de produktie haalde, door middel van een goede registratie. 

10.4 Informatiestroom 

========================= 

Er zijn plannen om verder te gaan automatiseren, door de invoering van 

een IBM-38 systeem. 

Er is een ontkoppelpunt in de produktie, voor dat punt - tussenvoorraad met 

dempers en pijpen - zou men moeten kunnen werken met een MRP-georienteerd 

systeem. 

De operationele administratie moet in dit systeem de volgende processen 

kunnen beheren; documentatie, bill of material, voorraadbeheer, order

voortgangbewaking, calcLllatie. Het computergebrLlik moet door deze 

administratie op gang gebracht worden. 

Documentati e zou nu al ui tgebreid kLlnnen worden met het analyse formul ier. 

(Zie bijlage 10.2) 

Ordervoortgangbewaking zou een formulier kunnen zijn met weekgegeevens 

over aflevering, produktie, inkoop, prioriteiten en voorraad. In combinnatie 

met de gewerkte uren kan dan ook de produktiviteit eenvoudig bewaakt worden. 
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10.5 Planning 

================== 

Het huidige planningssysteem voldoet niet. Er zijn teveel herplanningen 

en wijzigingen. Verschillende mensen zijn teveel tijd hieraan bezig, 

materiaalbestellingen moeten vaak gewijzigd worden. De maandelijkse 

nieuwe planning is te laat gereed. Primaire oorzaak is het wijzigen 

van de klantenprognoses. 

Verbetering kan zijn een flexibel getrapt planningssysteem met andere 

frequenties, horizon en mate van gedetailleerdheid. 

Volgens Canals ziet het ideale systeem er als voIgt uit: 

Klantenorders Hoofdprogramma 

Capaciteitsplanning 

Bezettingsplanning 

Afleverplan 

Werkdistributie 

Produktierapportering 

De maandelijkse produktieplanning is gebaseerd op de groepering van 

pijpentypes met dezelfde diameter. Dit gebeurt volgens de produktiemana

ger om het omstellen vlugger te laten verlopen. 

Er blijkt echter dat het omstellen vlugger gaat als de nabewerkingen 

op dezelfde machines plaats vinden. Hieruit moet geconcludeerd worden dat 

er beter gepland kan worden met combinaties van types die dezelfde 

nabewerkingen moeten ondergaan. 
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10.6 Capaciteit en produktiviteit 

======================================== 

De conclusies t.a.v. de capaciteit en produktiviteit zijn uitgebreid 

weergegeven in bijlage 10.3 tim 10.5. (Overgenomen van Cocon Holland) 

De macrostilstand is hoofdzakelijk t.g.v. ombouwen en machinestoringen. 

De microstilstand is een gevolg van kleine verborgen storingen bij de 

machine en/of material handling, persoonlijke verzorging en rust en 

structurele afstemverliezen in lijnprodukties (korte cyclustijden en geen 

tussenbuffers) • 

Als de verhouding tussen de bruto capaciteiten vergeleken wordt met de 

verhouding tussen het gemiddelde aantal pijpen en dempers per uitlaat, 

dan blijkt de buigafdeling inderdaad de bottleneck te zijn. Omdat in de 

lasafdeling vaker overgewerkt wordt, zal deze afdeling kritisch zijn. 

Vergroting huidige capaciteit: 

cap. inc. verI iezen theor. haalbaar prakt. haalbaar 

Buigen 100 i. 270 i. 175 i. (1) 

Dempers 100 i. 190 i. 140 i. (2) 

Lassen 100 i. 200 i. 140 i. (3) 

Dit zijn schattingen maar weI te realiseren met de volgende aanbevelingen: 

1.Stilstand t.g.v. ombouwen en machinestoringen moet sterk verminderd worden. 

Meer flexibele lijnprodukties maken door toestaan van kleine tussenbuffers 

en het beter afstemmen van cyclustijden en manbezetting. Addison buigbe

werkingstijd nog reduceren en leegloop vermijden. 

2.Stilstand t.g.v. ombouwen en machinestoringen reduceren. Beter afstemmen 

van cyclustijden en manbezetting. 

3.Layout aanpassing in en rond de lasbox voor het beter toegankelijk maken. 
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TI Group PIc. 

SPEC. 
TECHN. 
ONTW. 

ENGELAND 

± 450 medewerkers 

TI CHESWICK 

NEDERLAND 

± 200 medewerkers 

BIJLAGE 1.' 

STALEN 
BUIS 

SPANJE 

± 300 medewerkers 



1'.2./ \fX)t') .. 
~~~.~~ 

I 

Y\c..",,~ 
W\~f.i\~e.r 

I 

, 
I 

I 

I 

I 

l'Y1o..\'\.~~ 
DVt.u+ot 

I 

IL- Sz.cce.W~~ Ta,h"iccd 
I 

\MAt1~("" 
I 

CoexollV\C..1or 
T~V'I.d~l")~ 

r--

.-

..• 

~ M./Lrcic..l 
'\MOL 6I'\""',5eJ" 

oW'\"\ U\ "'\c.e\\~ 
u",-1.rlA.""'l 

~-----------~--<----------, 

.... 
• 
I\,) 



Organisatie 

Produktie J'{anager 

Plant ~~anager 

Technical ~anager 

Co~~ercial Manager 

General T{ar,ager 

"era-:1twoordeli jk 

~ . 

r::
(l) 

o 
S-; 
t:,;:. 
to 

/ ~ ~ 

/ " () 

I

L
; / ~ t, 
I ~. I ~ 

i_. __ . __ T ro c e s i 
Pedri ~ fs:~el eid 

Pestuurl:' j:: verantv,'oordinr

C'rderverwE:rvin£ 

Inkoor 

~o~~ercieel beleia 
Voorce.lculatie 

Fred u >-t or.. twi;;;:jrel 

I 

o 

o 
o 
o 
o 
(' 

o 

o 
c 

o 

o 
(1 

o 

c 
C-

O 

o 

o 

BIJIAGE '.3 

Management

niveau' C 



Organisatie 

Custom Liaison 

Technische diensten 

Produktie afdelingen 

Inkoop 

Vera'1.twoordel i jk 

j:... 
(l) 

c 
H .... ..... 
t': 
CL; 
() 

C 
}; 
i-. 

Proces 

~r,ateriaal voorzi e:'12:::1£ 

r,~agazi jnbeheer 

Jrodu.1':::tierl a:::1ning 

Wer1-::ui tgi e 

IroduJ::tie 

Intern tra..'1.sport 

Trod v.l':"tc:'ltvii ',T~:el ine 

Cnderhoud 

C:o:1trole 

'}eree d s cha:r'sma::e i 
u 

,';,fl everrl82""ininc 

::x:,",editie' I t"...~~ C''',,", ".,......L. _ 0" .. ,;...... '.,.- _ i.J 

0 

(' 

QD 
~ 

>M 
:> 
H I:W 
(l) P 
~ >r! 
H ~, 

(l) 'j., 
:> (1) 

r-l ~ 
c;; H 
d (l) 

>,-; t H 
(l) (:) 

~ ro 
ro h 

te- e '" 
C 

C' 

C 

C 

C 

0 

C' 

§ 
(l) 

-I-' 
ttl 
H 
(l) 

rt:i s:: 
0 

(l) 

~ 
() 
t/) 

>M 
s:: 
~ 
C) 

C> 
8 

C 

C 

C 

C 

0 

t':l 
H 
(l) 

E 
(l) 

cE 
ro 
-I-' 
(l) 

E 

s:: 
G.l 
~ 
~ ro 
~ 
s:: 
0 
~ 

C' 

(\ 

BIJlAGE 1.c1 

Afdelings

niveau 



BIJIAGE 1.5 

ABC - 6:"ialyse : Orozet 1986 
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.<1 antnummer Adres kl. 

86BB-5k254-BC Genk 
86BB-5k254-AC Genk 
86BB-5k254-HC Genk 
86BB-5k254-GC Genk 
86BB-5k254-DB Genk 
83BB-5~(254-JG Genk 
85BB-5k254-EB Genk 
86BB-5k254-EB Genk 
E5RD-2k254-AD ~~armann 

86AB-5k254-FB Karmann 
83AB-5k254-CG Karmann 
86AB-5k254-HC Saarlouis 

433.140 Born 
433.627 Born 
433.630 Born 
203.935 Born 
207.836 Born 
207.833 Born 
209.683 Born 
207.611 Born 
205.382 Born 
296.065 Born 
296.321 Born 

85GB-5k254-FE Niehl 
85GB-5248-AA Niehl 
87GB-5k254-EA Niehl 

1.357.070 Gent 
1.378.341 Gent 
1.378~253 Gent 
1. 274.853 Gent 
1. 328. 967 Gent 
1. 328.966 Gent 
1. 271. 348 Gent 
1. 357.069 Gent 
1.357.072 Gent 

86VB-5k2l4-HC Genk 
86VB-2k214-FD Genk 
86VB-21{214-BF Genk 
86VB-2k214-DE Genk 
86VB-5255-BE Genk 
86VB-5255-GD Genk 
86VB-5255-DD Genk 
86VB-5255-JC Genk 

Autotype 

Sierra '86 1,8 + 2,0 
Sierra '86 1,8 + 2,0 
Sierra '86 2,0 EFI 
Sierra '86 2,0 EFI 
Sierra '86-'87 2,0 EFI 
Sierra Toni '83 2,8 
Sierra Toni '85 2,8 
Sierra Toni '86 2,8 
Sierra XR4 Federal 

Escort '86 1,6 2V 
Escort '83 1600 
Escort '86 diesel 

V6 
V6 
V6 

lnj. 
lnj. 
Inj. 

Volvo 131,3 Bl8E downpipe 
Volvo 131,3 Bl8E voorsysteem 
Volvo 131,3 B18E achtersysteem 
Volvo B14 
Volvo B14 
Volvo B14-B172 
Volvo B172 
Volvo B200 
Volvo B2CIO 
Volvo B19 
Volvo B19 

Scorpio '85 2,8 V6 EFI 
Scorpio '85 2,8 V6 EFI downp. 
Scorpio '87 EFI cat. V6 

Volvo 740 GL ,., ..,. .,-' tussensysteem 
Volvo 740 GL(E) 2,3 tussens. 
Volvo 740 2,3 turbo inj. tus. 
Volvo 740 2,3 turbo inj. cat. 
Volvo 740 GL diesel tussens. 
Volvo 740 GLE turbo diesel 2,4 
Volvo 760 GLE 2,8 V6 inj. 
Volvo 740 GL 2,3 
Volvo 740 131 2,3 

Transit '86 1,6 + 2,0 
Transit '86 1,6 + 2,0 
Transit '86 1,6 + 2,0 
Transit '86 1,6 + 2,0 
Transit '86 2,5 diesel 
Transit '86 2 11 5 diesel 
Transit '86 2,5 diesel 
Transit '86 2 11 5 diesel 

Afleveringsprogramma 
belangrijkste types 1986 

.j 
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KlantnLlmmer Adres kl. ALltotype 

87BB-5k254-DB Genk Sierra '87 2,0 EFI Cat. 
87BB-5k254-FA Genk Sierra '87 2,8 XR4 
87BB-5k254-BB Genk Sierra '87 1,8 + 2,0 O.H.C. 
E5RD-5k254-AD Genk Sierra XR4 Federal 
87BB-5k254-CA Genk Sierra '87 2,0 EFI Cat 

86AB-5k254-FB Karman +S Escort "86 1,6 -2V 
83AB-5k254-CG I<:arman +S Escort '83 1,4 -2V 
86AB-5k254-HC SaarI oLlis Escort "86 1,6 diesel 

433.140 Born Volvo Gl,3 B18E downpipe 
433.627 Born Volvo Gl,3 B18E voorsysteem 
433.630 Born Volvo Gl,3 B18E achtersysteem 
2()3.935 Born Volvo B14 
207.836 Born Volvo B14 
207.833 Born Volvo B14-B172 
209.683 Born Volvo B172 
207.611 Born Volvo B200 
205.382 Born Volvo B200 
296.065 Born Volvo B19 
296.321 Born Volvo B19 

86GB-5k254-CC Niehl Scorpio '86 2,9 EFI Fed. 
87GB-5k254-EA Niehl Scorpio '87 2,9 EFI Cat. V6 

1.357.070 Gent Volvo 740 GL 2~3 ASSY 
1. 378. 341 Gent Volvo 740 GL(E) 2,3 ASSY 
1.378.253 Gent VOLVO 740 2,3 ASSY 
1. 274. 853 Gent Volvo 740 2,3 ASSY 
1.328.967 Gent Volvo 740 GL diesel ASSY 
1.328.966 Gent Volvo 740 GLE ASSY 
1.271.348 Gent Volvo 760 GLE 2,8 ASSY 
1.357.069 Gent Volvo T.O.A. 
1.378.535 Gent Volvo T.O.A. 
1. 378.186 Gent Volvo T.O.A. 
1.378.248 Gent Volvo T.O.A. 
1.357.072 Gent Volvo T.P. 
1.378.262 Gent Volvo T.P. 
1.378.263 Gent Volvo T.P. 
1. 378. 247 Gent Volvo T.P. 

86VB-5k214-BF Genk +Merk Transit '86 1,6 + 2,0 
86VB-5255-BE Genk +Merk Transit "86 2,5 diesel 

Afleveringsprogramma 
belangrijkste types le kwart 
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EIJIAGE 2.4 

Produktstruktuur : Volvo 
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tI,TLAGE 2.5 

Produ~tstruktuur : Achterdemper Ford Sierra 
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Prodw~tstruktuur : Ford Sierra 1987 ',8 + 2,0 ltr. 
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Flowchart : produktieproces 
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beu["els 
flenzen 
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oNe boeen ri j p 
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sj'stemen 

op transport 
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Orderflow: produ~tie de=rers en pijpen 
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1:1e :!lcteriaal 

eriaal-
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Orderflow : produktie 
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Toelic1-ting va~ re r:ebruil::te afv.ortinren 
{zowel veor formulieren.matrix als veer compo~iterisch scheme 
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Informatiematrix vervolg 
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1 Dat~~ orderontvangst 

2 ProdhktnaaI!1 

3 Frodu..1{tn1)...":lJller 

4 Naam klant 
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6 Leverdata 

7 Aantal stuks 
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20 Se ctienur: .... 'Tler 
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Informatienatrix vervole 

~ [ 
LA~ I-tem I'r Co I-:lvb nt Cl Pr Ex B 

41 Meting gemiddelde 0 X 
42 Keting spreiding 0 X 

43 Attributieve controle 0 X 

44 Dagvoorraad 0 X X 
45 Aa':ltal per baY: 0 X X 
46 fSne:::er 0 X X 
47 Aa"I"'J.tal vrachten I 

I (I X X 

I 48 Tiidstin tra.c"1S po rt 0 X X .' . , 
1:0 Fa1:tuurnu"":"..;'7ler I 

0 X X -:-.,/ I 
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0 X X 
I 53 Da:u-:: ve~ze"lcl 0 X X I I I I 54 O:nzet I 0 I 
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Isolatie 

190 ton 

I 

Dichte pijp 

2600 ton 1150.0C(' stuks B.P. 

t 510.00C stw-:s Inkoop E<:'-:----_____ _ 

---->::> 830.('-cO stuy::s I::1.1:oop 
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gebo bui~ 

\Y 280.000 stuks 

22 .ooc- Ti jre~ 
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CONCLUSIES T.A.V. DE CAPACITEIT EN PRODUKTIVITEIT 

Uit de inkoopcijfers van de afgelopen jaren blijkt, dat de 
buigafdeling een te kleine capaciteit heeft. 
Afgeleid uit globale jaarcijfers van 1986, cijfers van het 
Ie kwartaal 1987 en gedetai1leerde produktiegegevens uit week 21, 
kan geconcludeerd worden dat de capaciteit van de 3 
hoofdafde1ingen is: 

Bruto capaciteit 

Buiqafde1inq: 

7 Addison-units 
4 Brookes en Lang persen 

Demperafde1ing: 

4 demperlijnen 

Lasafdeling: 

35 lasboxen 

(min/daq) 

4130 
2360 

1880 

16450 

'leeg1oop (stuks/daq) 

o , 5300 
50 % 2100 

• 0 % 5500 

8 " 2700 

Wordt de verhoudinq tussen de bruto capaciteiten (stuks/dag) van 
de afdelingen verge1eken met de verhouding tussen het gemiddelde 
aanta1 pijpen en dempers per uitlaat, dan b1ijkt de buigafde1ing 
inderdaad de bottleneck te zijn. Zeker ook gezien de extra uren 
die qedraaid worden per dag. 
Orndat in de lasafde1ing in week 21 6 % overgewerkt is, zal deze 
afdelinq kritisch zijn. 

De netto capaciteit is gelijk aan het verschil tussen de bruto 
capaciteit en de stilstand en eventue1e leeg1oop. 

De stilstand als % van de produktietijd in de afde1ingen is: 

Buigafde1ing stilstand 

Addison-units 29 % 
persen .17 , 
Demperafde1ing 24 % 

Lasafde1ing 14 % 
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Aan de hand van dezelfde gegevens kan ook de bruto produktiviteit 
berekend worden. 

Bruto produktiviteit 

Buig- en zaagafdeling 

Addisons 
Persen 

Totale doorstroming 

Demper- en persafd. 

4 demperlijnen 

Totale doorstroming 

Las- en spuitafd. 

Totale doorstroming 

(stuks/min) 

1,3 
2,0 

12,6 

2,9 

11,6 

0,17 

5,8 

gemiddelde 
manbezetting 

1,93 
2,3 

28 + 3 

5,4 

21,6 + 16,7 

0,84 

29,3 + 11 

stuks/manmin. 

0,67 
0,87 

0,40 

0,54 

0,30 

0,20 

0,14 

De machinestilstand in de buigafdeling is erg groot, voor de 
helft door ombouwen en voor de helft door storingen. De 
gemiddelde ombouwcyclus is 2,5 uur. 
Capaciteitsverlies door storingen moet verkleind' worden. Een 
mogelijkheid hiervoor is preventief onderhoud en een betere 
bewaking en rapport age van de oorzaken. 
De ombouwtijd kan verkleind worden door series op een vaste unit 
en machine-opstelling te combineren. Ook grotere tussenbuffers 
kunnen dit effect hebben. 
V~~r alle stilstand geldt dat de organisatie verbeterd moet 
worden: het mag niet zo zijn dat een machine moet wachten op een 
monteur of insteller: zoveel mogelijk taken tijdens het ombouwen 
moeten bij draaiende machine worden uitgevoerd. Opvallend is 
verder de grote leegloop bij de Brookes en Lang persen. 
Uit de tijdstudies blijkt dat bij de Addisons de 
normaalbewerkingstijd 70-75' is van de standaardbewerkingstijd, 
er nog een 25 , extra manwachttijden voorkomen en dat de zuivere 
buigcyclus de bottleneck is. Dit betekent dat een detailstudie 
per produkttype tot een meer optimale cyclustijd en manbezetting 
kan leiden, zodat een rendementsverbetering mogelijk is. Ook een 
vergroting van de tussenbuffers en het meer flexibel inzetten van 
personeel kan hieraan bijdragen. 

De machinestilstand in de demperafdeling t.g.v. ombouwen is 
groot. De gemiddelde ombouwcyclus is 2,5 uur. Hiervoor geldt 
hetzelfde als voor de buigafdeling. De storingstijd is relatief 
klein, doordat storingen maar voor 50 , leiden tot 
onproduktiviteit. Oit is voornamelijk een gevolg van de grote 
tussenbuffers. Een verhoging van de capaciteit moet dus 
gerealiseerd worden door het ombouwen te verkleinen. 



Uit de tijdstudies blijkt dat in de demperlijnen de 
normaalbewerkingstijd gelijk is aan de standaardbewerkingstijd, 
en er nog 30 % extra man-wachttijden voorkomen. Ook hiervoor 
geldt hetzelfde als voor de buigafdeling. 

De stilstand in de lasboxen is moeilijker in kaart te brengen. De 
macro stilstand is 22 %. De micro stilstand in de netto 
produktietijd t.g.v. kleine storingen, persoonlijke verzorging en 
rust zal naar schatting nog eens 30 % zijn. . 
De stilstand is hoofdzakelijk een gevolg van de layout van een 
lasbox, d.w.z. de ontoegankelijkheid, in combinatie met de 
materiaal aan- en afvoer. 

De voorcalculaties van buigen zijn gemiddeld ca. 15 % te klein. 
De absolute afwijking is gemiddeld ca. 45 %. 
De voorcalculaties van dempers zijn gemiddeld ca. 35 % te klein. 
De voorcalculaties van het lassen zijn gemiddeld ca. 20 % te 
klein. De absolute afwijking is gemiddeld 28 %. 
Door continue verbeteringen in het produktieproces is de 
voorcalculatie nooit up-to-date. Daarom zouden de 
voorcalculatietijden eerder te groot moe~en zijnl 

Met name voor een betere calculatie is het van belang dat de 
terugkoppeling van produktiegegevens iets meer detais bevat, 
namelijk storingstijden met reden en de urenverantwoording per 
persoon. 
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