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________________ GMM Specials ______ _ 

Summarv. 

In GMM Specials. an independant production unit belonging to Philips Machinefabrieken 

Nederland ev, there is a flexible manufacturing system (FFS) in use for the production 

of the matrixes needed for pressing the glass parts of TV-screens (Kathode Ray Tubes, 

KRT). The FFS includes two 5-axis controlled processing centres coupled by a linear 

transport-system. The operation of the whole unit is een controlled. In this manufactu

ring system a relative great number of produets does not comply with the productlonre

quirements. Owing to this, the number of extra hours (disturbance-hours) needed to 

repair those produets or to replace them by new products is considerable. In 1992 the 

percentage of disturbance-hours amounted to 7,1 %. 

In this report the process limitations of FFS for serie production are defined by the use 

of SPe on the basis of a few product dimensions. With this results the process can be 

made manageable by adjusting of the program, statistieally as weil as technically. In 

order to keep the process manageable a controlcard was introduced. The eaus es that 

led directly to failures were also analysed and, if possible. taken away immediately or 

otherwise they were eliminated by the maklng of an outline how to solve the problem. 

This investigation in particular led to a completely manageable process for the most 

critical measurements of the most important product of GMM Specials. Due 10 this and 

other improvements a failure-percentage not exceeding 2,5 % can be realised. 
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Samenvatting_ 

In GMM Specials, een zelfstandig opererend bedrijf als onderdeel van Philips Machine

fabrieken Nederland ev, wordt een flexibel fabricagesysteem (FFS) Ingezet voor kleine 

seriefabricage van persglasmatrijzen voor het persen van de glazen delen van beeld

buizen. Het FFS bestaat uit twee 5-assig bestuurde bewerkingscentra, gekoppeld door 
een lineair pallettransportsysteem. Het geheel werkt onder een celbesturing. Bij de 

flexibele fabricage ontstaan relatief veel produkten met ontoelaatbare afwijkingen van 

de produkteisen. Het aantal extra uren, storingsuren, nodig om de produkten te her

stellen of opnieuw aan te maken is hierdoor groot en heeft in 1992 geleid tot een 

storingspercentage (storingsuren in verhouding tot het totale aantal verwerkte uren) van 

7,1 %. 

Middels het gebruik van spe, Statistical Process Control, wordt in dit verslag aan de 

hand van enkele maten van een produkt de procesbegrensdheid van het FFS bepaald 

voor series van produkten binnen de toegelaten afwijkingen van de produkteisen. Aan 

de hand van de resultaten is door aanpassingen in de werkstukprogramma's het 

statistisch beheersbare produktieproces voor de betreffende werkstukmaten technisch 

beheersbaar gemaakt. Om het produktieproces vervolgens beheersbaar te houden, is 

een regelkaart ingevoerd. Tevens zijn de oorzaken die rechtstreeks leidden tot storin

gen geanalyseerden zijn, indien mogelijk, direkt weggenomen dan wel indirekt na het 

maken van een opzet voor aanpak van het probleem. 

Het onderhavige onderzoek heeft er toe geleid het produktieproces, voor de meest 
kritische maten van het belangrijkste produkt voor GMM Specials. volkomen beheers

baar te maken. Samen met de overige ingevoerde verbeteringen kan een storingsper

centage van 2,5 % gerealiseerd worden. 
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1. Inleiding. 

GMM Specials, Gereedschap Makerij Machinefabrieken Specials, is een zelfstandig 

opererend bedrijf als onderdeel van Philips Machinefabrieken Nederland BV, waar 

voornamelijk de persgereedschappen (matrijzen) vervaardigd worden voor het persen 

van de glazen delen van televisiebeeldbuizen. Voor de kleine seriefabricage van deze 

produkten wordt een flexibel fabricagesysteem ingezet, de Flexcell. Bij deze Flexcell

bewerking ontstaat een relatief groot aantal produkten dat niet aan de eisen voldoet en 

afgekeurd moet worden. Reparatie dan wel vervanging van deze afgekeurde produkten 

eist extra bewerkingsuren met de Flexcell; in 1992 waren er zo 7,1 % extra bewerkings

uren nodig. Bovendien worden door de afnemer een aantal produkten toch afgenomen, 

hoewel zij niet geheel aan de eisen voldeden. Deze produkten veroorzaken dus geen 

extra Flexcell-uren. 

Mijn opdracht was na te gaan in hoeverre het aantal extra Flexcell-uren ten gevolge 

van storingen kan worden gereduceerd. Daartoe werd de procesgang geanalyseerd. en 

ook de gegevens van de produktie uit voorgaande jaren. De matrijzen worden in 

aantallen van tientallen tot enkele honderden per jaar gemaakt. Daar elk produkt uit de 

serie volledig wordt gecontroleerd (dus niet steekproefsgewijs) en deze gegevens van 
de series zonder afkeur van de afgelopen jaren bewaard zijn gebleven is het toch 

mogelijk het produktie proces te analyseren. 

In dit verslag wordt beschreven hoe met gebruikmaking van statistische methoden 

(mogelijk door de geringe variaties in de soort van produkt) de oorzaken werden 

opgespoord van het hoge percentage. extra Flexcell-uren en hoe daarna maatregelen 

tot verbetering konden worden genomen. Voorts zijn van de afgekeurde produkten de 

oorzaken die tot afkeuring leidden geïnventariseerd. Op grond daarvan konden voor 

een aantal aanwijsbare oorzaken effectieve maatregelen ter verbetering worden 
getroffen. In de volgende paragrafen zal puntsgewijs op deze zaken worden ingegaan. 
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2. GMM-Speclals: Een korte Introduktie. 

De GMM Specials staat voor Gereedschap Makerij Machinefabrieken Specials. Het is 

de machinefabriek van Philips waar voornamelijk de persgereedschappen (matrijzen) 

worden vervaardigd die nodig zijn voor het persen van schermen en conussen van 

beeldbuizen. Het glasprodukt voor een complete beeldbuis bestaat uit het scherm en de 

daarop bevestigde conus (figuur 1). 

Figuur 1: Het glasprodukt: de beeldbuis. 
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Het persgereedschap van een scherm of conus bestaat uit de volgende onderdelen: de 

vorm, de ring, de stempel en de deksel (figuur 2). 

T. V.- PERSGEREEDSCHAP 

S~~ 
----f-... 

j t j.f.J 
I J -'" • .. 

tl 

Figuur 2: De onderdelen van het persgereedschap. 
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Van elk persgereedschap bestaan meerdere typen voor de verschillende grootten van 

de te maken beeldbuizen. Voor het fabriceren van de persgereedschappen wordt een 

flexibel systeem "de FlexceU- ingezet. De Flexcell bestaat uit twee 5-assige, bestuurde 

bewerkingscentra gekoppeld door een lineair pallettransportsysteem, werkend onder 

een celbesturing. Dat wil zeggen een rij pallets met basisprodukten staat gereed om 

door de bewerkingscentra opgevraagd te worden. Het opspannen van de basisproduk

ten op de pallets valt buiten het numeriek bestuurde proces. De celbesturing kiest bij de 

aangewezen pallet zelf de benodigde gereedschappen en het bewerkingsprogramma, 

waardoor het mogelijk is verschillende werkstukken met elk een eigen bewerkingsafloop 

te produceren. 

Figuur 3: Opbouw van de Flexcell 
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3. Analyse van de produktienauwkeurIgheid. 

In de inleiding is weergegeven dat GMM Specials vooral matrijzen vervaardigt Dit 

gebeurt door het draaien en frezen van gietijzeren en gietstalen basisprodukten. Voor 

een aantal bewerkingen wordt, afhankelijk van het te vervaardigen persgereedschap, 

gebruik gemaakt van de Flexcell. Hierbij ontstaan relatief veel storingen (uitval). De 

extra uren die nodig zijn om een storing op te heffen, de storingsuren, zijn groot in 

verhouding tot het totale aantal verwerkte uren op de Flexcell. In dit hoofdstuk wordt 

duidelijk gemaakt dat de Flexcell een groot aantal storingsuren veroorzaakt en dat deze 

uren voornamelijk zijn terug te voeren op de produktie van de schermring. 

3.1 De Flexcell. 

Aangezien de Flexcell bij dit onderzoek centraal staat, worden de resultaten van dit { 

fabricagesysteem vergeleken met de resultaten van andere bewerkingsmethoden 

(bijlage B, tabel 1 en 2). 

3.1.1 De definitie van een storing. 

Er is sprake van een storing indien een gemaakt produkt niet voldoet aan de door de 

klant gestelde eisen, zoals vastgelegd in een tekening en in normbladen. Bij het aantal 

storingsuren wordt geen onderscheid gemaakt tussen de extra bewerkingsuren, die 

nodig zijn om een kwalIteitsstoring op te heffen en die nodig zijn om een afgekeurd 

produkt te vervangen. Er is sprake van een kwalIteitsstoring wanneer de gestelde 

eisen voor een produkt niet gehaald worden, terwijl herstel van het betreffende produkt 

nog mogelijk is. Herstel van het produkt is alleen mogelijk indien voor de vereiste maten 

nog voldoende materiaal op het produkt aanwezig is om deze maten alsnog binnen de 
tolerantie-eisen te realiseren. Wanneer herstel niet meer mogelijk is, moet de klant 

worden geraadpleegd alvorens verdere acties te ondernemen. Na overleg met de klant 

wordt besloten tot : 

* Levering ondanks de aanwezige fout, het aantal storingsuren is hierbij dus 

gelijk aan nul. De eisen van de afnemer waren daar blijkbaar onnodig streng; 

* Reparatie van de gemaakte fouten, bijvoorbeeld door oplassen en vervolgens 

dat gedeelte opnieuw te bewerken; 

* Afkeur, dit impliceert de aanmaak van een compleet nieuw produkt. 

9 



_________________ GMM Specials _______ _ 

3.1.2 Het storingspercentage van de Flexcell. 

Het relatief hoge storingspercentage van de Flexcell wordt duidelijk aan de hand van de 

overzichten van de kwaliteitskengetaJlen per bewerking van respectievelijk 1991 en 

1992 zoals die op GMM Specials gehanteerd worden (bijlage B. tabel 1 en 2). Voor de 

Flexcell zijn de kwaliteitskengetalleysamengevat in tabel 1. 
/iv1'ty- tv. ~ 

Hierbij worden de volgende begrippen gebruikt 

* Verwerkte uren = dit is het totale aantal uren dat de machine in bewerking is. dus 

inclusief de storingsuren. Voor de Flexcell is dit de totale bewerkingstijd uit de nacalcu

latie met een toeslagfactor van 5 % voor de inricht- en wisseltijden. 

* Storingsuren = de extra bewerkingsuren ten gevolge van een storing. 

* Storingspercentage = het aantal storingsuren op het aantal verwerkte uren in %. 
* Zelfcontrolepercentage =. het percentage van het totale aantal fouten dat door de 

betreffende veroorzaker gesignaleerd wordt. 

* Aantal storingen = het aantal keren dat een storing optreedt, daarbij kan een storing 

op meerdere produkten betrekking hebben. 

Verwerkte Storings- Storings- Zelf- Aantal 

uren uren percentage controle storingen 

percentage 

1991 6107,7 351,1 5,7 36,4 44 

1992 7222,2 515,2 7,1 27,8 36 

Tabel 1: De kwaJiteitskengetallen voor de Flexcell. 

3.1.3 Het belang van de Flexcell. 

Het belang van de Aexcell voor GMM Specials moge uit tabel 2 blijken. Hierin worden 

de percentages gegeven van het aantal verwerkte uren op de Flexcell ten opzichte van 

het totale aantal verwerkte uren op GMM Specials alsmede van het aantal storingsuren 

veroorzaakt door de Flexcell ten opzichte van het totale aantal storingsuren op GMM 

Specials. 

10 
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Bewerking Verwerkte uren Storingsuren 

uren % uren % 

1991 Aexcell 6108 = 20% 351 = 27% 

Overige 25034 = 80% 969 = 63% 

Totaal 31142 = 100 % 1320 = 100 % 

1992 Flexcell 7222 = 20% 515 = 43% 

Overige 28194 = 80% 684 = 57% 

35416 = 100 % 1199 = 100 % 

Tabel 2: Verwerkte uren en storingsuren van de Flexcell ten opzichte van de overige 

bewerkingen voor GMM Specials. 

Uit deze cijfers blijkt dat 20 procent van het totale aantal verwerkte uren op GMM 

Specials door de Flexcell wordt verricht Daarbij moet men bedenken dat het uurtarief 

voor leder bewerkingscentrum van de Flexcell (:!: 250 gulden) relatief hoog is In verge

lijking met die van de overige bewerkingen. De Flexcell, van zo'n groot belang voor 

GMM Specials, is dus relatief duurl Tevens blijkt dat het aantal verwerkte uren in 1992 
ten opzichte van 1991 is toegenomen. Deze toename van het aantal verwerkte uren is 

toe te schrijven aan de ingebruikname van de 2e machine (aangeduid met KT2) in 
oktober 1991. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 2e machine nog in een conditie is 

dat deze slechts gebruikt kan worden voor minder nauwkeurig werk: er kan voorlopig 

alleen mee worden voorgefreesd. Derhalve is op dit moment nog geen sprake van twee 

gelijkwaardige machines die compleet benut worden. In de toekomst hoopt men dit wel 

te realiseren. In tabel 2 valt tevens op dat in 1991 27 procent en in 1992 zelfs 43 

procent van het totale aantal storingsuren op GMM Specials wordt veroorzaakt door de 

Flexcell. Voor GMM Specials is het dus van belang om te onderzoeken of er eventueel 

verbeteringen in het produktieproces aangebracht kunnen worden dat het storings
percentage doet afnemen. 

3.1.4 Toepassing van de Flexcell. 

De Flexcell, een flexibel fabricagesysteem, kan worden beschouwd als een combinatie 

van numeriek bestuurde gereedschapwerktuigen waar aan de ene kant materialen of 

halffabrikaten in gaan en aan de andere zijde gerede produkten te voorschijn komen. 

Werkstukprogramma's en gereedschappen moeten daarbij in orde zijn. Er zijn echter 

11 
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diverse invloedsfactoren bij de Flexcell die elk voor zich en in onderlinge samenhang 

moeten worden beheerst om de Aexcell goed te laten functioneren. Deze factoren zjjn 

niet anders dan bij normale fabricage. Daar worden zij echter door de vakman opge

vangen en beheerst, terwijl bij de Flexcell in principe de besturing met al deze factoren 

rekening moet houden. Door beperking van de produktvariatie is het eenvoudiger deze 

factoren in het geheel te beheersen. De invloedsfactoren zoals weergegeven in figuur 4 

spelen niet allen een even belangrijke rol, maar zij hebben invloed op verschillende 

aspecten van het functioneren van het systeem. Een deel heeft direct te maken met het 

fabricageproces, een deel met het functioneren van de bewerkingscentra en een deel 

met de organisatie daar omheen. Bepaling van de procesbegrensdheid van de Flexcell 
geeft aan hoe goed het totaar van invloedsfactoren wordt beheerst 

werkstuk· onderhoud 

softwareonderhoud 

energie I 

MA~~~_AA_L~,'_1 __ ~~ FLEXCELL 

> I 

spanen 

spanmiddelen 

/ koeling 

/ plangegevens 

meetmiddelen 

algenneneinformatie 

~transport 
_ versiebeheer 

\ 
PRODUKTEN 

; :> 
-) ~ebruikte 
~ gereedschappen 

programma 
wiizigingen \ 

informatie sparuniddelen 

Figuur 4: Invloedsfactoren op de Flexcell. 

De Flexcell bestaat uit twee 5-assig bestuurde bewerkingscentra. De beide bewer

kingscentra zijn aan elkaar gekoppeld door middel van het FMS (F1exible Manufacturing 

System) systeem. Dit houdt in dat de te bewerken produkten op de diverse pallets 

volgens een vooraf bepaalde volgorde bewerkt worden. De. volgorde van de te 

bewerken produkten kan te allen tijde gewijzigd worden. In tabel 3 zijn de belangrijkste 

gegevens van de Flexcell en speciaal die van de twee 5-assige bewerkingscentra 

vermeld. 

De beide bewerkingscentra (KT1 en K(2) verschillen in opbouw weinig. Het enige 

wezenlijke verschil is dat de KT1 in tegenstelling tot de KT2 een direct meetsysteem 

voor de Y-as heeft. Bij de directe meetsystemen worden de te meten grootheden 

rechtstreeks, dus zonder overbrenging gemeten, terwijl bij de indirecte meetsystemen 

de te meten grootheid eerst met behulp van een overbrenging wordt omgezet, waarna 

12 
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meting plaatsvindt. Beide bewerkingscentra hebben voor· de X- en Z-as een indirect 

meetsysteem (kogel-omloopspil) en voor de A en B-as een direct meetsysteem. 

FLEXCELL 

Machine: fabrikaat Kearney and Trecker 

soort Horizontaal 

Aantal 2 stuks 

Bereik X-as 1830 mm 

t.O.V. V-as 1524 mm 

nulpunt (mm) Z-as 762mm 

Draaitafel B-as 0- 360 gr. 

Kanteltafel A-as 0- -90 gr. 

Spanvlak I x b (mm x mm) 1000 x 1000 

Vermogen (kW) 29 

Max. belasting op pallet (N) 27000 

Toerental (omwImin) 1 - 3600 

Gestuurd gereedschapsmagazijn KT1: 89 

(stuks) KT2:49 

Aantal pallets (stuks) 10 

Inwendige spindelkoeling ja 

Bewerkingscode 285 

Bewerkingsafkorting NB7F 

Tabel 3: Gegevens van de Flexcell. 

13 
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3.2 De schermring. 

De scherm ring is het deel van het persgereedschap dat tijdens het persen van het 

glasprodukt de buitenkant der opstaande rand van het beeldscherm moet produceren 

en tevens moet zorgen voor een goede geleiding van de schermstempel. In het 

persproces zijn de standtijden per soort persgereedschap niet gelijk. Er zal daarom 

eerst iets meer over het persproces van de schermen moeten worden verteld. Voor het 

persen van de conussen geldt eenzelfde redenering. 

Figuur 5: Opbouw van het scherm-persgereedschap. 

In het persproces wordt de schermring op de schermvorm gepositioneerd (figuur 5). 

Vervolgens zakt de schermstempel door de schermring. In koude toestand past de 

stempel niet door de ring. Daarom moet de ring eerst opgewarmd worden om een 

goede passing tussen stempel en ring te bereiken. Daar voor de stempel gietstaal en 

voor de ring gietijzer wordt gebruikt, is de stempel aanzienlijk harder dan de ring. 

Bovendien is het contactoppervlak van de schermring veel kleiner dan van de scherm
stempeI. De ring is dus veel meer aan slijtage onderhevig, met als consequentie dat er 

meerdere ringen gebruikt moeten worden om met één stempel de volledige standtijd te 

kunnen persen. De standtijd van een stempel is 48 uur. Aangezien in 7 seconden een 

scherm wordt geperst, kunnen met één stempel bijna 25000 beeldschermen geperst 

worden. Normaal gesproken horen er 5 ringen bij één stempel. Het is dus mogelijk met 

14 
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één ring 5000 schermen te persen. De stempels zijn bepalend voor de binnenkant van 

het scherm van de beeldbuis, die op zijn beurt weer bepalend is voor de kwaliteit van 

het beeld. De binnenkant van het scherm van de beeldbuis kan niet meer nabewerkt 

worden. Daarom kan de stempel slechts beperkte tijd worden gebruikt: de standtijd. De 
schermvorm daarentegen is bepalend voor de buitenkant van het scherm van de 

beeldbuis, die nog wél nabewerkt kan worden. Aan de schermvorm worden daarom 

minder hoge eisen gesteld, zodat deze minder vaak vervangen hoeft te worden. De 

vormen worden dan ook in geringere aantallen geproduceerd. 

3.2.1 Het storlng.percentage van de schermrIng. 

Zoals blijkt uit tabel 1 in paragraaf 3.1.2 is het storingspercentage van de Flexcell vrij 

hoog. De verwerkte uren op de Flexcell zullen nu voor 1991 worden onderverdeeld in 

verwerkte uren per produkt Hiermee toon ik aan dat de meeste Flexcell-uren dienen ter 

vervaardiging van de scherm ring. 

Gereedschap Aantal Tijd op flexeel! Percentage Seriegrootte per 

(in stuks) (in uren) van totale tijd commissienum-

mer 

Schermdeksel 19 0 0,0% n.v.t. 

Schermring 630 2650,3 43,4% 12 à 18 

Schermstempel 221 1641,4 26,8 % 4à8 

Schermvorm 200 54,8 0,9 % 18 à36 

Conusdeksel 40 91,9 1,5 % 8 

Conusring 270 868,8 14,2 % 18 à36 

Conusstempel 27 57,7 0,9% 4à8 

Conusvorm 204 20,4 0,3 % 18 à36 

Overigen 725,5 11,9 % 1 

Totale tijd op 6107,7 

de flexeell 

Tabel 4: De produkten met bewerkingsaantallen en -tijden. 
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Uit tabel 4 volgt dat het totale aantal verwerkte uren op de Flexcell voornamelijk dient 

voor de produktie van scherm ringen en schermstempels. Door nu ook het aantal 

storingsuren te gaan specificeren voor de schermring en de schermstempel wordt 

nagegaan of het aantal storingsuren specifiek op één van deze twee produkten is terug 

te voeren. Hierbij worden de volgende begrippen gebruikt: 

* storingspercentage .. totaal aantal storingsuren x 100% 
totaal aantal verwerkte uren 

* storingspercentage per produkt... aantal storingsuren per produkt x 100% 
totaal aantal storingsuren 

* produktstoringspercentage ... aantal storingsuren per produkt x 100% 
aantal verwerkte uren per produkt 

1991 1992 

storingspercentage 5,7 % 7,1 % 

storingspercentage (ring) 60,8% 80,8% 

storingspercentage (stempel) 19,0 % 13,8 % 

produktstoringspercentage (ring) 8,1 % 11,5 % 

produktstoringspercentage (stempe~ 4,0% 3,2% 

Tabel 5: Specificering van het storingspercentage. 

Conclusie: De verwerkte uren, maar ook het relatief hoge storingspercentage op de 

Flexcell, zijn in het bijzonder aan de produktie van de schermring toe te schrijven. 

Aangezien de produktie van schermringen ook in de toekomst belangrijk blijft, wordt het 

onderzoek specifiek op de schermring gericht. 
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3.2.2 De belangrIJke maten van de schermring. 

A 

/' -- , ------- --- ..--' 
#. -----------...... '~ <tIfIIIIIII*'-- .... 
/' -- --- -In 

I /; 
I J 
I 
, I 

o 
o 

I x 
I-+---...... l~-·--·-- -1--... ----+11-+-.-1-1-

"I 

d 
I t 
t I 
\ ,\ \ .... ,-,"""'- ----- -------." 
"'\.-.. ....... _------~-------,-- I ---;~ 

/" 

Noot: X en Y vormen het assenkruis van de vormdeling. 

Figuur SA: De schermring. 
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DOORSNEDE K-K 

10 graden schuinte 

rechtgeleiding 

plakrand ---

vormdeling 

Figuur 6B: De doorsnede van de schermring. 

18 

damhoogte 

groet 

cornerpad 

grondvlak E 
\ 

DOORSNEDE 0-0 



_________________ GMM Specials _______ _ 

De proces begrensdheid van de Flexcell kan het best worden beoordeeld aan de hand 

van de scherm ring produktie omdat deze procesgang de meeste storingsuren veroor

zaakt Deze beoordeling vindt plaats door de statistische verwerking van maatgegevens 

van de drie contouren (de vormdeling, de plakrand en de rechtgeleiding) der schermrin

gen, omdat dit de meest kritische werkstukmaten zijn. 

3.2.2.1 Beschrijving van de contouren. 

Van wezenlijk belang zijn de drie genoemde contouren aan de scherm ring (figuur 6B): 

1 - De vormdeling (MML = mould match line), dat is de aansluiting aan de schermvorm 

oftewel het binnencontour van het grondvlak E. In de diagonalen van de vormdeling 

zijn, met een ander freesgereedschap dan voor de vormdeling wordt gebruikt, uitsparin

gen gefreesd: de cornerpads, deze dienen om een metalen band om de beeldbuis te 

trekken voor de bevestiging in de kast; 

2 - De plakrand (SE = sealing edge) verzorgt de aansluiting in het uiteindelijk glaspro

dukt tussen~ scherrr.!n conus; 

3 - De rechtgeleiding (PGF = peripheral guiding face), dit is de aansluiting tussen de 
scherm ring en de schermstempel; 

3.2.2.2 Het programmeren van de contouren. 

Voor het programmeren van de schermringen wordt de computertaal Fortran gebruikt, 

waarbij vanuit een 'moederprogramma' de standaardprogramma's zijn ontwikkeld. Door 

ingave van de benodigde werkstukmaten wordt de Ne-data gegenereerd. Voor het 

programmeren van de contouren zijn twee mogelijkheden, namelijk een 3R-contour of 

een tabcyl-contour: 

* Een SR-contour (3 stralen-contour) is opgebouwd uit drie kromtestralen die tangenti

aal aansluiten. Een 3R-contour wordt exact beschreven en is alleen afhankelijk van de 

interpolatienauwkeurigheid van het bewerkingscentrum. De vormdeling en de plak rand 

zijn over het algemeen 3R-contouren. 

* Daarnaast wordt ook een tabcyl-contour gebruikt. Tabcyl is afgeleid van 'tabulated 

cylinder' en werd gebruikt om cirkels te programmeren met rechte lijnstukjes. Hier is het 

een procedure die met behulp van een 3e-graads polynoom uit de 84 door de afnemer 

opgegeven punten een vloeiend contour berekend, binnen een vooraf op te geven 

tolerantieband (gewoonlijk 0,02 mm). De rechtgeleiding is over het algemeen een 

tabcyl-contour en wordt altijd afgeleid van de rechtgeleiding van de schermstempel. De 

rechtgeleiding van de schermstempel is een 3R-contour, maar omdat tijdens het 

persproces rekening dient worden gehouden met het verschil in temperatuur van de 

schermring ten opzichte van de schermstempel, zijn bij de afleiding krimpberekeningen 

uitgevoerd met als resultaat 84 punten die de rechtgeleiding van de schermring 

vastleggen. 
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3.2.2.3 De tolerantie-eisen van de contouren. 

De tolerantie-eis is voor de drie contouren hetzelfde. De profielzuiverheid van de 

contouren moet kleiner of gelijk zijn aan 0,15 mm en mag over een oppervlak van 10 

mm bij 10 mm niet meer dan 0,02 mm verschil vertonen. Bovendien worden bij het 

meten van de drie contouren het grondvlak E en het assenkruis van de vormdeling als 

referentie genomen. Dit betekent dat voor de vormdeling altijd een tolerantieband van 

0.15 mm kan worden benut, terwijl voor de plakrand en de rechtgeleiding de tolerantie

band dus afhankelijk is van de ligging van de assenkruis behorend bij het contour ten 

opzichte van het assenkruis van de vormdelIng. De profielzuiverheid van 0,02 mm over 

een oppervlak van 10 mm bij 10 mm is alleen ingesteld om steeds een visuele controle 

naar het strak frezen van het contour te hebben. Voor de radii van de rechtgeleiding 

zou deze eis anders niet zijn te realiseren omdat de afstand tussen de opgegeven 

punten daar kleiner dan 10 mm is en de contour wordt berekend met een tolerantie

band van 0,02 mmo 

3.2.2.4 De controle van de scherm ring. 

De zuiverheid van de contouren binnen 0,15 mm wordt gemeten met een 3D-meetma

chine met schakelende taster. De drie contouren worden op 84 punten loodrecht op het 

materiaal gemeten, de posities van de meetpunten op de contouren zijn vastgelegd in 

bloknummers (figuur 7). Bij de produktie van schermringen vindt zowel een eerste 

produktcontrole als een eindcontrole plaats. Een eerste produktcontrole vindt plaats 

nadat de eerste schermring van de serie volledig is nagefreesd met de bedoeling 

eventuele fouten te verhelpen. De rest van de serie wordt vervolgens achter elkaar 

nagefreesd. De gehele serie wordt compleet afgewerkt waarna de eindcontrole wordt 

uitgevoerd. 

(~ltH:rllftfttJflliff~ 
I j~ l() 25 2 IS =-ti \ nominale (gewenste) contour 

1
1 5~ 

lIJ ~. 
tt-~o -.w. tolerantieband van 0,15 mm 

II! ~I' 
IH--LJ I I1I 
IW- alt il. 

-\ LL-- meetrichting per bloknummer IJ 
il -ti: 

I r:-- loodrecht op nominaal I ! IJ 

1
,1 -- ~ I u=: ~ 

\~ SS ba 65 '" ~) 
\".WJ11J:-l-J:tJ-:L-l-1-l~:Ll-ltJll~>;/ .. 

... -.. -... _---- ----- ~- --- ~---- --- ~ -_ .... ---_ ..... --_ ..... --_ ... --_ ...... "'" 

Figuur 7: Verdeling van de meetpunten van een contour. 
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4. Procesbeheersing van de schermringfabricage. 

4.1 Verklaring van SPC (Statlstlcal Process Control). 

SPC, Statistical Process Control, is het gebruik van statistische methoden voor het 

analyseren en evalueren van het produktieproces, met als doel het scheiden van de 

effecten van : 

- natuurlijke, procesgebonden spreiding; 

- aanwijsbare, niet-procesgebonden spreiding. 

Vanwege het gebruik van statistische methoden wordt SPC gewoonlijk voor continu

fabricage gebruikt. Door de geringe produktvariatie is ook voor de klein-seriefabricage 

van de scherm ring SPC bruikbaar om de procesbegrensdheid van de schermringpro

duktie te bepalen. Door alleen de goedkeurprodukten te controleren, is het mogelijk 

door toepassing van spe na te gaan of het totaal aan onnauwkeurigheden in het 

produktieproces voldoende klein is, om schermringen continu binnen de tolerantieband 

van 0,15 mm te produceren. De drie contourvormen, respectievelijk de vormdeling, de 

plakrand en de rechtgeleiding, zijn het meest kritisch qua maatvoering voor de scherm

ring. Iedere schermring wordt aan een eindcontrole onderworpen, waarbij de drie con

tourvormen worden gemeten en de meetwaarden gestructureerd worden opgeslagen In 

een archief. Aan de hand van deze meetwaarden wordt de proces begrensdheid van de 

contourvormen bepaald. 

4.2 Definitie van kengetallen In SPC. 

Het uitgangspunt van SPC is een natuurlijke spreiding; deze kan immers worden 

weergegeven door middel van een normale verdeling (figuur 8), die volledig bepaald is 

door twee variabelen: 

1) Het gemiddelde (x) is een maat voor de ligging van de normale verdeling; 

_ 1 n 
x .. _ ?,x/ 

n 1.1'1 

waarin: XI = individuele meting 

n = aantal metingen 

2) De standaarddeviatie (s) is een maat voor de onderlinge verschillen tussen 
de meetwaarden: 

s .. r(_1_ t (X
j
_X)2 ) r n-1

'
'''1 

IJ.. fA1 (ft ~ ,'l ~ 
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Indien een proces normaal verdeeld is, geldt: 

1) 68,26 % van de meetwaarden vallen tussen x:t s; 

2) 95,46 % van de meetwaarden vallen tussen x:t 2s; 

3) 99,73 % van de meetwaarden vallen tussen x:t 3s. 

x-;s X-2.S x-s ~ x-+s x+'Zs X+3S 

L=~ procent ~ f 

95 procent 

99,7 procent 

Figuur 8: De normale verdeling. 

Een proces wordt statistisch beheersbaar genoemd wanneer de spreiding in de 

produktafmetingen kan worden weergegeven door een normaalverdeling. Voor 

statistisch beheersbare processen kan de proces begrensdheid door de volgende twee 

kengetallen worden uitgedrukt: de procesbegrensdheids-index (Cp) en de proces

liggings-index (Cpk). Wanneer bovendien de spreiding in de produktafmetingen binnen 

de vereiste tolerantiegrenzen kan worden gehouden, kan het proces technisch beheers

baar worden genoemd. 

4.2.1 De Cp-waarde. 

De Cp-waarde is een maat om de 'begrensdheid' van een statistisch beheersbaar 

proces, ofwel: de haalbaarheid van de wensen van een afnemer door het proces, in 

een getal uit te drukken. Het is de verhouding tussen de tolerantie op tekening en de 

processpreiding (Ss). 
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- De procesbegrensdheidsindex (Cp): 

Cp ""~ "" IBTI -lOTlOt 1 
6.s 6.s 

L. 

Figuur 9: Cp > 1. 

met T = tolerantieband; 

BT = bovenste tolerantiegrens; 

OT = onderste tolerantiegrens. 

1 

Bij de berekening van Cp worden alle in het produktieproces van de schermringen voor

komende onnauwkeurigheden gesommeerd en in verhouding tot de opgegeven tole

rantiebreedte in een getal uitgedrukt. Zo wordt bepaald of de produktie methode 

geschikt is scherm ringen, die aan de gestelde produkteisen voldoen, in voldoende mate 

te produceren. Cp is een getal met een 'hoe groter hoe beter' karakteristiek. Des te 

groter de Cp-waarde, des te beter verloopt het proces. Is een voldoende grote Cp

waarde (Cp Ot 1) niet te realiseren dan is de machine, respectievelijk de produktieme

thode, voor dit proces tenminste in deze vorm ongeschikt en dienen, door planning, 

constructie en procesvoorbereiding, veranderde produkt-, respectievelijk methode

specificaties gemaakt te worden. 

4.2.2 De Cpk-waarde. 

Ook bij een grote Cp-waarde is het mogelijk dat de top der verdelingscurve van de 

produktafmetingen nièt precies midden tussen de tolerantiegrenzen ligt. Er moet 

daarom bepaald worden of .één der 6s-grenzen van de verdeling buiten de tolerantie

grenzen ligt; de machine moet in dat geval beter worden ingesteld. De Cpk is de 

kleinste waarde van de afstand tussen de dichtstbijzijnde tolerantiegrens en het 

produktgemiddelde gedeeld door de halve processpreiding (6s/2): 

• De procesliggingsindex (Cpk): 

Cpk '" minimum van {BT -x • x-OT} Ot 1 
3.s 3.s 
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Figuur 10: Cp > 1 en Cpk < 1. 

Ook deze Cpk is een getal met een 'hoe groter hoe beter' karakteristiek. In tegenstel

ling tot de Cp-waarde wordt bij de berekening van de Cpk-waarde dus tevens rekening 

gehouden met de ligging van het procesmidden ten opzichte van het tolerantiemidden. 

Alleen wanneer het procesmidden gelijk is aan het tolerantiemidden geldt dat Cp en 

Cpk gelijk zijn; zijn beide waarden bovendien groter dan één, dan is het proces 

technisch optimaal beheerst In alle andere gevallen is Cpk kleiner dan Cp. Zolang de 

Cpk-waarde groter dan één is en de Cp-waarde goed blijft benaderen, wordt de 

opgegeven tolerantieband goed benut en is er sprake van een technisch goed beheerst 

proces. Voor het analyseren van een produktieproces moeten de Cp- en de Cpk

waarde naast elkaar worden bekeken. In bijlage C worden de mogelijke combinaties 

van de Cp- en Cpk-waarden in voorbeeldsiluaties weergegeven. 

4.3 Toepassing van spe In drie fasen. 

In drie fasen kan een statistisch beheersbaar produktieproces ook technisch beheers

baar worden gemaakt. 

1) Allereerst wordt aan de hand van de Cp- en Cpk-waarde per bloknummer de 

procesbegrensdheid bepaald. Voor het bepalen van de procesbegrensdheid moeten 

series van schermringen worden genomen, waarbij het produktieproces tussentijds niet 

is gewijzigd, omdat anders de processpreiding (65) wordt beïnvloed. Van een contour 

van de schermring worden op 84 vast plaatsen, aangegeven met bloknummers, de 

afwijkingen van de nominale (gewenste) waarden bepaald. Van zo'n contour wordt voor 

een serie schermringen (n = 12 à 18 stuks) per bloknummer de Cp- en Cpk-waarden 

berekend, hetgeen dus resulteert in 84 Cp- en Cpk-waarden per serie per soort 

contour. Deze meetresultaatverwerking wordt voor elk der drie contouren van de serie 

gedaan. Uit deze verzameling van 84 Cp- en Cpk-waarden zjjn vervolgens de minimale 

Cp- en Cpk-waarden genomen (dus van het meest onnauwkeurige contourpunt); dit 

punt bepaalt immers de procesbegrensdheid. Deze Cp- en Cpk-waarden zijn tevens 
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grafisch uitgezet tegen de bloknummers (bijlage 0). Uit zo'n grafiek wordt snel inzicht 

verkregen omtrent de voor de maatvoering meest kitische delen van het contour. 
2) De resultaten uit fase 1 leidden tot aanpassingen in de werkstukprogramma's 
waardoor elk contour voortaan goed om de nominaal ligt verdeeld. 
3) Voor een serie van schermringen ligt voor elke schermring het gefreesde contour 
vast door 84 punten met loodrechte afwijkingen. Voor een serie van schermringen is 
het vervolgens mogelijk de kwaliteit van de gefreesde contouren in nieuw berekende 

Cp- en Cpk-waarden uit te drukken. Eerst wordt van de 84 punten het gemiddelde X en 

de standaarddeviatie 0' berekend per schermring; dit levert dus voor een serie met n 

schermringen n gemiddelden X en eveneens n standaarddeviaties cr op. Van deze 

nieuwe verzameling X en 0' wordt voor de gehele serie een totaalgemiddelde X en cr 
berekend. 

In de volgende formules geldt: 

- c = het aantal meetpunten per contour per ring; 

- ~ = de loodrechte afwijking voor meetpunt i; 

- n = aantal ringen uit de serie. 

De gemiddelde afwijking voor een willekeurige scherm ring r: 

1 c 
X;=-1=x/ 

C 1=1 

De gemiddelde afwijking per serie scherm ringen: 

- 1 n 
X = -n EXr 

/"'~I 

De standaarddeviatie van een contour voor schermring r: 

De gemiddelde standaarddeviatie per contour voor een serie schermringen: 
1 I ----

cr=2.~ -:7 ~ Z VVr " n 1"::1 /<j 

De procesbegrensdheidsindex per contour voor een serie schermringen: 

Q2." tolerantieband '" 'ST' + ,OTI ~ 1 
6.0' 6.0' ~ 

De procesliggingsindex per contour voor een serie schermringen: I 

epk '" minimum van { I Sn -i , X -I OTI } t;;\ 
3.cr 3.0 V 
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Met deze nieuwe Cp- en Cpk-waarden kan nu direkt de kwaliteit van een serie worden 

uitgedrukt en kan de conditie van de bewerkingscentra worden beoordeeld, zodat tijdig 

doch niet voortijdig tot onderhoud wordt besloten, specifiek voor wat de lineaire 

geleidingen betreft. 

4.3.1 Fase 1: Beheersbaarheid van het huidige produktieproces. 

Aan de hand van de beschikbare meetwaarden voor de drie contourvormen wordt 

nagegaan of het huidige produktieproces technisch beheerst is. Daartoe worden de Cp

en Cpk-waarden berekend, behorende bij ieder bloknummer over een gehele serie van 

schermringen. Voor een contour geldt de eis dat ieder meetpunt op de contour binnen 

de opgegeven tolerantieband moet liggen. In het geval maar één meetpunt niet aan 
deze eis voldoet, is de gehele schermring niet geschikt voor levering en is dus sprake 

van een storing (paragraaf 3.1.1). De minimale Cp- en Cpk-waarden bepalen de 

procesbegrensdheid en worden in tabel 6 vermeld. Door tevens per gecontroleerde 

serie de Cp- en Cpk-waarden behorende bij ieder bloknummer van het betreffende 

contourvorm in volgorde achter elkaar te zetten (bijlage 0), is het mogelijk bepaalde 

patronen in de gerealiseerde contouren te herkennen. Hiervoor zullen alleen de grotere 

typen (59 FS en 66 FS) schermrIngen worden gecontroleerd, waarin de tolerantie-eisen 

moeilijker te realiseren zijn. 

~ 
MML SE PGF 

Cp Cpk Cp Cpk Cp Cpk 

EIS >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 
serie 1 1,3 0,8 1,3 1,0 1,6 0,9 
serie 2 1,5 1,0 2,5 2,1 1,6 0,5 
serie 3 1,2 0,7 2,1 1,2 1,1 O,S 
serie 4 1,0 0,8 1,8 1,2 1,5 1,1 
serie 5 1,0 O,S 1,7 0,8 1,6 1.0 

Tabel 6 : De minimale Cp- en Cpk-waarden. 
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4.3.1.1 De vormdeling. 

De minimale Cp- en Cpk-waarden zijn altijd terug te vinden in de diagonalen, de 

cornerpads. De Cp- en Cpk-waarden voor de zijden van de vorm deling blijken steeds 

goed te zijn. Aan de hand van de grafieken (bijlage 0) voor de vormdeling met de 

minimale en maximale loodrechte afwijkingen per bloknummer wordt duidelijk, dat de 

slechte Cp- en Cpk-waarden worden veroorzaakt door de slechte positionering van de 

cornerpads in de kleine radii van de vormdeling; de grootte van de afwijking is daar 

immers niet constant. Hierdoor komt het voor dat de maximale loodrechte afwijking in 

de cornerpads ruim 0,030 mm groter is dan over de zijden. De geconstateerde afwijking 

ligt dan toch nog binnen de specificatie's van het bewerkingscentrum. Nader onderzoek 

leert dat de bewerkingsmethode en het werkgebied een slechte positionering van de 

cornerpads in de 3R-contour van de vormdeling in de hand werken. Immers: het 

middelpunt Ma van de later ingefreesde cornerpad hoeft niet precies op de diagonaal 

M1M2, de middelpunten van de kleine radii van de 3R-contour van de vormdeling te 

liggen (figuur 11). 

,/ - / .".".,...--"",---

----------~-=~ 

1 = kleine radius van de 3R-contour 

2 = theoretische ligging van de cornerpad 

3 = werkelijke ligging van de comerpad 

, 
" 
M2 

--- - -------"~~-' 
M~ 
" " 

Figuur 11; Slechte positionering van een comerpad. 
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4.3.1.2 De plakrand. 

De Cp- en Cpk-waarden voor de plakrand zjjn goed, zij liggen boven de grenswaarden 

(Cp> 1 en Cpk > 1). Het produktieproces is voor de plakrand derhalve geschikt ofwel 
technisch beheerst. Behalve voor serie 5: het bewerkingscentrum had achterstallig 

onderhoud (paragraaf 4.3.4). 

4.3.1.3 De rechtgeleiding. 

In tegenstelling tot de plakrand zijn de Cp- en Cpk-waarden voor de rechtgeleiding 

aanzienlijk minder goed. Opvallend is de vrij grote discrepantie tussen de Cpk-waarden 

en de Cp-waarden. Dat wijst erop dat de ligging van de plakrand binnen de tolerantie

band niet goed is. Wanneer de gemiddelde gefreesde contour voor de rechtgeleiding 

wordt bekeken, valt onmiddelijk op dat de gehele contour ten opzichte van de vormde
ling verdraaid ligt. Hierdoor is het niet meer mogelijk de complete tolerantieband voor 

het frezen van de rechtgeleiding te gebruiken. Toch blijken de afwijkingen weer binnen 

de specificatie's van de bewerkingscentra te liggen. De oorzaak van deze verdraaiing ttJ 

terug te vinden in de werkstukprogramma's. Daar de vormdeling als referentie voor de 

rechtgeleiding dient, ligt het gebruik van dezelfde soort bewerkingsmethode voor de 

hand. Dat is hier echter niet gebeurd. Het blijkt dat een tekeningwijziging in het 

verleden niet heeft geleid tot een wijziging in het produktieproces. Werden aanvankelijk 

referentiegaten in de scherm ring als meetbasis gebruikt, later ging men er toe over het 

assenkruis van de vormdeling als meetreferent te gebruiken, waardoor het voor de 

vormdeling mogelijk werd de volledige tolerantieband te benutten. Door de bewerkings
methode voor de rechtgeleiding niet aan te passen, is de ligging van deze contour ten 

opzichte van de nieuw gekozen referentie veelal verdraaid, met als gevolg dat de 

opgegeven tolerantieband voor de rechtgeleiding niet meer symmetrisch om het 

gefreesde contour ligt (figuur 12). 
A 
I 

f1r-----W-: .T-;--~---.... 
I1 .. assenkruis vormdeling 

rechtgeleiding 

I 
_.~:.::::.:.-.. + ,-.L 

-.~._. 

/1 i' 

1/ 

bovenste tolerantiegrens 

P--IJ'--I-_ onderste tOlerantiegrens' 
B 

Figuur 12: Ugging van de rechtgeleiding binnen tolerantieband. 
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Zo blijkt dat ook in de gecontroleerde series van goedgekeurde produkten punten op de 

rechtgeleiding voorkomen die net buiten de tolerantie vallen (bijlage 0). Door het op 
een gunstige manier afronden van de meetwaarden, zijn de produkten toch goedge

keurd. De produktie van de rechtgeleiding kan daarom technisch niet beheersbaar 

genoemd worden. 

4.3.2 Fase 2: Beheersbaar maken van het produktieproces. 

Door het op juiste wijze interpreteren van de kengetallen Cp en Cpk werd me in fase 1 
duidelijk dat aanpassingen in de bewerkingsmethoden nodig zouden zijn om het 

produktieproces voor de cornerpads en de rechtgeleiding technisch beheersbaar te 

maken. Daartoe worden de cornerpads voortaan in hetzelfde werkgebied en op 
dezelfde wijze (met een draaiende tafel) als de kleine radii in het 3R-contour van de 

vormdeling gemaakt. De positionering van de cornerpads in de 3R-contour van de 

vormdeling is hierdoor sterk verbeterd. Verder moet, omdat het assenkruis van de 

vormdeling als referentie voor de rechtgeleiding geldt, de rechtgeleiding eveneens met 

een draaiende tafel worden gemaakt. Doordat dan dezelfde werkmethode als voor 

vormdeling wordt aangehouden, valt de ligging van beide contouren samen. De vorm

deling moet met een draaiende tafel worden gemaakt omdat anders aansluitproblemen 

met de groef optreden. De aanpassing voor de produktie van de cornerpads en de 
rechtgeleiding zijn in het programma ingevoerd. 

Tegelijkertijd is in het programma een wijziging voor de bewerking van de damhoogte 

aangebracht. In tegenstelling tot het frezen van de contouren is voor de bewerkingen 

van de groef en de dam de A-as nodig. Toch vormt het frezen van de dam en de groef 

niet een probleem. Daarentegen waren er wel eens problemen om de damhoogte 

(figuur 6B) binnen de tolerantie-eis van :t: 0.1 mm aan de maat te krijgen. Beide 

bewerkingen werden uitgevoerd met twee verschillende freesgereedschappen. Door de 

bewerkingsmethode zo aan te passen dat het mogelijk wordt de damhoogte met het

zelfde gereedschap als voor de groef wordt gebruikt na te frezen. vormt de tolerantie
eis geen probleem meer. Nu blijkt bij testen de damhoogte zelfs exact aan de maat te 
zijn. 

4.3.3 Fase 3: Beheersbaar houden van het produktIeproces. 

De aanpassingen in de werkstukprogramma's leidden ertoe dat de gefreesde contouren 

voortaan goed om de nominale contouren kwamen te liggen. Dit heeft als consequentie 

dat vanaf nu ook de gehele contouren beschouwd kunnen worden, waardoor de kwali

teit van het gefreesde contour onmiddelijk tot uitdrukking komt in de nieuwe ÇI!:, en 

Cpk-waarden. die berekend zijn over de gehele contouren. Het is nu mogelijk geworden 
het proces te sturen en technisch te beheersen met behulp van de statistische kenge

tallen 9! en Cpk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zowel de gegevens van de 

eerste produktcontrole als van de gegevens van de eindcontrole. 
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4.3.3.1 De eerste produktcontrole. 

Doordat voortaan al bij een eerste produktcontrole een uitspraak kan worden gedaan 

over de kwaliteit van de gefreesde contour, ontstaat de mogelijkheid om al In een vroeg 

stadium het proces serieus te beoordelen. Aan de hand van de eerste produktcontrole 

is het tevens mogelijk om het proces nog bij te sturen via het ingeven van een diame

tercorrectie aan de besturing van de Flexcell. De diametercorrectie kan aan de hand 

van de meetresultaten voor het eerste produkt per contourvorm exact berekend worden. 

De diametercorrectIe Is nu de regelfactor, die ervoor zorgt dat bij het nafrezen van de 

overige scherm ringen uit de betreffende serie de Cpk-waarde beter In de buurt van de 

Cp-waarde komt te liggen. Dit houdt in dat de gefreesde contour voor de volgende 

produkten beter binnen de tolerantieband komt te liggen. De rest van de serie gaat dan 

bewerkt worden, zodra de eis: .9.P. en Cpk ii!: 1,3 voor de eerste scherm ring gerealiseerd 

is. 

4.3.3.2 De eindcontrole. 

Met de gegevens afkomstig van de eindcontrole zijn de 9t. en Cpk-waarden voor de 

gehele serie van schermringen per contour te berekenen; dit resulteert in één Cp- en 

één Cpk-waarde per soort contour. De waarden voor Cp en Cpk (vertikaal) worden voor 

de verschillende series als functie van de tijd (horizontaal) in een regel kaart weergege

ven. Zo wordt op de regelkaart de kwaliteit van de gefreesde contouren door de grootte 

van de Cp- en Cpk-waarden direkt aangegeven, tevens is door het verloop van de Cp

waarden als functie van de tijd, het tijdstip van onderhoud van het bewerkingscentrum 

nauwkeurig te bepalen. Door het bijhouden van de kengetallen op de regelkaart is 

direkt te constateren wanneer de Cp- en Cpk-waarden dalen. De kwaliteitsfunctionaris 

dient de oorzaak van de daling te achterhalen (daarbij is het gebruik van de afbeelding 

van het gemiddelde gefreesde contour nuttig) waama nog tijdig maatregelen kunnen 

worden getroffen. 

De regel kaart heeft de volgende funktie's: 

- De kwaliteit van de gefreesde contouren wordt erop aangegeven door de grootte van 

de Cp- en de Qe!s:.waarden (eis .9.P. ii!: 1,3 en Cpk ~ 1,3); 

- De kwaliteit van het bewerkingscentrum wordt daarop door het verloop van de Cp

waarden als funktie van de tijd weergegeven. 

4.3.3.3 De regelkaart voor de plakrand. 

Doordat geen aanpassingen zijn gemaakt in het schermringprogramma voor de plak

rand, is het nuttig de Cp- en Cpk-waarden voor de eerder in fase 1 gecontroleerde 

series te berekenen. De plakrand is een 3R-contour en wordt door één gereedschap 

bewerkt. Hierdoor is de regel kaart voor de plakrand tevens geschikt om de kwaliteit van 

het bewerkingscentrum vast te stellen. In de regelkaart voor de plakrand (figuur 13) is 

een sterke daling van de Cp-waarden te zien voor series 4 en 5. Dit heeft te maken 

met problemen veroorzaakt door de lineaire geleidingen, waardoor niet meer een 
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vloeiend 3R-contour wordt verkregen. De lineaire geleidingen dienen in goede staat te 

verkeren om een goed contour te kunnen frezen. Dit betekent dus dat door het verloop 
van de Qe:.waarden in de tijd te volgen, aangegeven kan worden wanneer een onder

houd moet worden ingepland. Zo kan door het tijdig uitvoeren van een onderhoud een 

slechte kwaliteit van de gefreesde contouren worden voorkomen en bovendien het 

aantal storingsuren worden verminderd. 

-I -
verschil tussen Qe. en Cpk is te sturen door diametercorrectie 

2,5 

2.0 t. 
: waarschuwingsgrens 

1.8 t-------+---~-+----\;::---+---jy:...-!... . .. 
~ : Qe. voor onderh~ud 

" . 
....... 
'~._. 

1..3 r-------;-----'----'----.,---...:..' minimum 2P. en Cpk 

1,0 

'll·92 2·93 1093 

tijdas (weeknummer-jaartal) 

Figuur 13: De regelkaart voor de plakrand. 

31 



_________________ GMM Specials _______ _ 

32 
31 27 13 

/2 

------------_.~~~ -- ---
.34 

3?4-~~~~----------+_--------~~~~--~1 

~3_+--+4---+----------~--------~--~r__1-

~9_f--~~~r_----------t_--------~~~~--t_.9 

50 .8 

6 7.3 

Figuur 14: De maximale en minimale afwijkingen per serie voor de plakrand bij een 

goede staat van de lineaire geleidingen. 
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~ ~ 
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Figuur 15: De maximale en minimale afwijkingen per serie voor de plakrand bij een 

slechte staat van de lineaire geleidingen. 
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4.3A Onderhoud van de lineaire geleidingen. 

Bij de beide bewerkingscentra in de Flexcell, zijn de rechtgeleidingen (X. Y en Z) 

uitgerust met rollen die door middel van tankjes bij elkaar worden gehouden (figuur 16). 

schraper 

rollen " tankje 

Figuur 16: De rollen van de lineaire geleidingen. 

In tegenstelling tot de toepassing van glijdende rechtgeleidingen wordt het door toepas
sing van rollende rechtgeleidingen mogelijk gemaakt de positioneersnelheden (de 

Ijlgaogen) te verhogen. Hierdoor zijn verplaatsingen numeriek te besturen. Het gebruik 

van rechtgeleidingen uitgerust met rollen maakt deze geleiding duur, doordat extra 

voorzieningen (tankjes) nodig zijn om de rollen in de juiste positie te houden én de 

noodzaak bestaat de loopvlakken goed schoon te houden. Ook zullen plaatselijke 

oneffenheden in de loopvlakken eerder afwijkingen geven. Tijdig onderhoud van de 

rollen en de loopvlakken is een vereiste om goede produkten te kunnen realiseren. De 

afgelopen twee jaren zijn door het te laat uitvoeren van het onderhoud aanzienlijk veel 
storingsuren veroorzaakt. Er zal daarom duidelijk aangegeven moeten worden wanneer 

een onderhoud gepland moet worden, en wanneer het bewerkingscentrum niet meer 

geschikt moet worden geacht voor verdere bewerkingen. Zo is het mogelijk in plaats 

van preventief onderhoud een dynamisch onderhoud voor de rechtgeleidingen in te 

stellen. Dit heeft als voordeel dat het tijdstip van onderhoud zowel op de lopende 

produktie als op de mogelijkheden van de Technische Dienst afgestemd kan worden. 

De noodzaak van onderhoud moge duidelijk zijn. Het onderhoud aan de rechtgeleidin-
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gen kan verminderd worden door ervoor te zorgen dat de loopvlakken goed schoon 

blijven. Daarvoor dragen de schrapers zorg. Goed functionerende schrapers voorkomen 

vervuiling bij de tankjes. Aangezien bij de Flexcell slechts het centrale deel van het 

gehele werkgebied geregeld wordt gebruikt, blijven de uiteinden van de loopvlakken 

voor langere tijd vervuild. Op die plaatsen kan de aanwezige olie met vervuiling 

opdrogen en veranderen in een dikke brei. Af en toe wordt wel over het gehele bereik 

van de loopvlakken bewogen, waarbij de schrapers deze brei moeten verwijderen. Dit 
gaan ten koste van de kwaliteit van de schrapers. Bovendien zal slechts een gedeelte 
van de vervuiling op het loopvlak verwijderd worden hetgeen weer ten koste gaat van 

de kwaliteit van de tankjes. Dit benadrukt nog eens de noodzaak dat de loopvlakken 

voortdurend goed schoon gehouden moeten worden. Dit had tot nog toe de taak van de 

vakman moeten zijn maar kan ter zijner tijd middels een programma door het bewer

kingscentrum zelf worden overgenomen. Dit is te verwezenlijken door de lineaire assen 

wekelijks (bijvoorbeeld het einde van de werkweek) naar het maximale bereik te laten 

bewegen, waardoor het voor de schrapers mogelijk blijft de loopvlakken goed schoon te 
houden. Zodoende zal de levensduur van de tankjes worden verlengd en hoeven zij 
minder snel vervangen te worden. Een kostbare reparatie van 80 manuren, waarbij nog 

het risico bestaat dat de gehele geometrie verloren gaat en het bewerkingscentrum 
opnieuw moet worden afgesteld. kan hierdoor dus worden voorkomen of tenminste 

worden uitgesteld! 
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5. Analyse van de lijst van opgetreden storingen. 

Bij het bepalen van de procesbegrendheid van de schermring ben ik tot dusver op 

series van schermringen ingegaan waarbij geen storingen zijn opgetreden. In dit 

hoofdstuk zal ik de geregistreerde storingen van de produkten bij andere series 

bespreken. Met behulp van storingsformulieren is het mogelijk de oorzaken van de 

storingen op te sporen en deze te rangschikken tot een overzichtelijk geheel. Voor de 

jaren 1991 en 1992 geeft tabel 7 een overzicht. Aangezien een storing op meerdere 

produkten betrekking kan hebben, wordt naast het aantal voorgekomen storings

oorzaken tevens het aantal produkten vermeld dat hierbij betrokken was. Zoals al in 

paragraaf 3.2.2 werd aangeduid. zijn de storingen voornamelijk op de scherm ring terug 

te voeren. 
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Fout- Storingsoorzaak r;;"1 1992 
code 

aantal aantal aantal aantal 
storingen produkten storingen produkten 

13 - gereedschap niet 5 15 4 16 
. goed gemeten 

- instelling Kelch 1 1 
- compensatiewaarde 2 2 1 1 

verkeerd ingegeven 

- meetplaats niet 5 5 
schoon 

- freesdiameter niet 1 1 
geactiveerd 

- afwijking taster 1 1 
- meetroutine 1 1 

21 - niet goed opge- 7 15 8 16 
spannen 

- niet vast gespan- 1 1 
nen 

- opspanplaat cq 2 15 1 3 
stelstuk niet goed 

- spanplaat niet 1 1 
schoon 

- verkeerde pennen 1 12 
in stelstuk 

34 - verkeerde frees 2 9 
- frees bot 4 27 1 4 
- gereedschap ge- 5 10 4 5 

broken, beschadigd 

36 - machinestoring 9 46 9 48 

58 - werkvoorbereiding 1 1 
niet aangehouden 

- verkeerde wissel- 1 1 
plaatjes in body 

90 - diverse onbekend 3 7 

Totaal f7s 148 36 116 

Tabel 7 : De storingslijst. 
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5.1 Storingsoorzaken per foutcode. 

In tabel 7, voor de jaren 1991 en 1992, zijn de storingsoorzaken onderverdeeld in 

foutcodes. De storingsoorzaken zullen nu per foutcode worden toegelicht. 

Foutcode 13. 

- Het niet goed meten van de freesgereedschappen en het instellen van de Kelch 

(instelapparaat voor gereedschappen). 

De lengte enlof diameter van de ingespannen freesgereedschappen worden voor de 

Flexcell, maar ook voor de overige bewerkingen, gemeten op een instel apparaat met 

digitale aflezing. Het snijgereedschap wordt ingespannen in een houder met stompe 

conus, die goed in de opnameconus van het instelapparaat (figuur 17) moet passen 

(vuilI). Het gereedschap moet bovendien goed in de opnameconus worden aangedrukt 

anders volgt onzuivere meting. Het te meten gereedschap wordt nu door lengte- en 

diametermeting vergeleken met een kaliber (=ijken op standaard). De regelmatig nodige 
ijking van dit instelapparaat gebeurt door de vaklieden zelf. AI deze vaklieden maken 

gebruik van hetzelfde instelapparaat. Op dit instelapparaat, zitten meerdere knoppen 

die elk een instelling tot stand brengen voor het meten van een stuk gereedschap voor 

een bepaalde machine. Ook hierbij worden soms fouten gemaakt. Zijn de fouten bij het 

meten niet geheel uit te sluiten, wel kan voorkomen worden dat de fout doorwerkt op 

meerdere produkten. Dit is voor een deel het doel van een eerste produktcontrole. 

Tevens moet de vakman tegenwoordig zelf meer m~en, waardoor dit soort fouten 

goeddeels door hemzelf ontdekt en gecorrigeerd kan worden. Hij noteert zijn meetbe

vindingen in een rapport, het zogenaamde IMS-formulier. 

freesgereedschap 

houder met stompe conus 
opnameconus instelapparaat 

Figuur 17: De opnameconus van het instelapparaat. 
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- De compensatie-waarde verkeerd ingegeven. 

Bij de eerste produktcontrole op bijvoorbeeld een contour kan blijken dat dit contour te 
groot of anderszins van de gewenste maten afwijkt Om voor een volgend produkt wel 

de gewenste maten te verkrijgen, is het mogelijk tussentijds een correctie op te geven, 

een correctie die men merkwaardigerwijs "diametercorrectieu noemt: alsof er gewerkt 

wordt met een andere freesdiameter, waar het in werkelijkheid neerkomt op een 

equidistante verschuiving van de frees waaromheen het werkstuk wordt bewogen. De 

foute ingave van de compensatie-waarde wordt veroorzaakt door een verkeerde bepa

ling van de polariteit of door een fout bij de mondelinge overdracht ervan. Door de 

compensatie-waarden voortaan te berekenen en vervolgens schriftelijk in plaats van 

mondeling door te geven, is deze fout in de toekomst te beperken. 

- De meetplaats niet schoon. 

Bij het uitrichten van een produkt kan het voorkomen dat een spaan tussen de 

meettaster en de plaats van aftasten een foute meetwaarde veroorzaakt Doordat de 

plaats van aftasten vrij nauwkeurig bekend is, is het mogelijk in de meetroutine 

grenswaarden voor de meetwaarden aan te geven. Indien een spaan op de meetplaats 

aanwezig is, wordt door de besturing een foutmelding gegeven en de uitrichtprocedure 

wordt gestopt. De pallet met het produkt wordt terug in de buffer gezet en is pas na 

vrijgave door de vakman weer op te vragen door de besturing. Nog niet alle meetrouti
nen zijn uitgerust met grenswaarden. Niettemin zijn storingen door vervuilde meetplaat

sen sinds 1992 niet meer voorgekomen. 

- De overige storingen met foutcode 13. 

De overige storingen met foutcode 13 komen maar zelden voor en zijn zodoende niet 

interessant genoeg om in dit kader uitgebreid te behandelen. 

Een fout in de meetroutine zal beperkt blijven tot één produkt en kan alleen maar 
optreden bij het opstellen of wijzigen van een meetroutine. 

Het niet activeren van een freesdiameter betekent dat de gemeten diameter niet is 

ingevoerd in de besturing van de Flexcell. Dit wordt veroorzaakt door het niet opvolgen 

van de voorschriften. De instelgegevens van het instelapparaat zijn via het programma 

"Tooimanager" in te voeren in de besturing van de F1excell, waardoor fouten veroor

zaakt bij het overnemen van de gegevens zijn uit te sluiten. 

Een afwijking van de meettaster is niet geheel uit te sluiten. 
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Foutcode 21. 

- Een opspanplaat of stelstuk niet goed. 

Op dit moment worden de opspanplaten en stelstukken opgenomen in een periodiek 

verificatiesysteem. Op deze manier ontstaat er daardoor dus een goede registratie van 

de desbetreffende opspanmiddelen en stelstukken en worden periodiek de maten ervan 

nauwkeurig gecontroleerd. In deze situatie blijft het mogelijk dat de opspanplaten en 

stetstukken tussentijds een beschadiging oplopen. 

- Niet goed opgespannen. 

Zoals te zien is in tabel 7 blijkt dit een vrij vaak terugkerende foutoorzaak te zijn. Uit de 

storingsformulieren valt te leren dat het hier steeds de schermring betreft. In opspan

nlng 1 is het opspanvlak, grondvlak E, klein zodat een vrij grote kans op onnauwkeurig

heid wordt geïntroduceerd. Bovendien kan hier geen gebruik worden gemaakt van 

referentiegaten die juist in deze procesgang worden aangebracht. Aangezien de 

verspaningskrachten bij het voorfrezen van de 10 graden-schuinte en de rechtgeleiding 

betrekkelijk groot zijn, is een lichte vervorming van de schermring niet uit te sluiten en 

kan de ring soms zelfs van plaats verschuiven. Hierdoor is het mogelijk dat sommige 

delen van de rechtgeleiding bij het nafrezen ervan in opspanning 4 niet meer schoon 

vallen, dat wil zeggen: bij het nafrezen van de rechtgeleiding kan op sommige plaatsen 

geen materiaal meer worden weggehaald wegens het ontbreken van voldoende 

materiaal en zullen er dus delen blijven staan die alleen zijn voorgefreesd. 

De volgende maatregelen zijn inmiddels ingevoerd om het niet schoonvallen van de 

rechtgeleiding tegen te gaan. Ten eerste wordt bij het voorfrezen van de rechtgeleiding 

een extra toegift van 0,5 mm per zijde toegelaten. Door met deze extra toegift voor te 

frezen is een mogelijkheid geschapen om een beperkte verschuiving tijdens het voorfre

zen ontstaan bij het nafrezen op te vangen. Ten tweede wordt om verschuiving van de 

schermring tegen te gaan, gebruik gemaakt van extra aanlig blokjes bij de oren (figuur 

18). Het voordeel van deze methode is dat zij geen extra kosten met zich mee brengt. 

Andere mogelijke oplossingen gaan steeds gepaard met een extra opspanning en dus 

extra kosten. Sinds de invoering van de extra toegift en de aanligblokjes is dit type 

storing niet meer voorgekomen. 
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-U.~ 
Figuur 18: Opspan methode bij opspanning 1. 

- De overige fouten met foutcode 21. 

In 1991 is één keer een produkt niet vastgespannen en één keer op een niet schone 

spanplaat gespannen. Bij de op- en afspanplaats worden via een beeldscherm elke 

keer opnieuw de op- en afspaninstrukties vermeld. In dialoogvorm worden daarbij 

enkele vragen gesteld waarop eerst een bevestiging moet worden gegeven voordat de 

pallet vrij wordt gegeven voor bewerking. Om tevens de grote hoeveelheid spanen die 

bij een freesbewerking op de pallet terechtkomen niet naar de afspanplaats mee te 

nemen, wordt de pallet aan het einde van de freesbewerkingen eerst gekanteld. Het 

grootste deel van de spanen blijft dan in de bank achter. 

In 1992 is éénmaal gebruik gemaakt van de verkeerde pennen. De pennen die worden 

gebruikt voor het opspannen van een produkt op een stelstuk, zijn niet universeel. De 

pendiameter is voor de ringen namelijk 0,05 mm kleiner dan voor de overige produkten, 

terwijl de pengaten wel universeel zijn. De dunnere pennen zijn nodig om de ring bij het 

positioneren, door de extra speling tussen pen en gat, zonder vervormingen op te 

kunnen spannen. Om dit type storing uit te sluiten moeten de pennen universeel zijn, dit 

is mogelijk door: 
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1) De diameter van de pengaten aan te passen (0,05 mm groter); 

2) De dunnere pennen ook voor de overige produkten te gaan gebruiken; dit Is mogelijk 

omdat de produkten op het bewerkingscentrum worden uitgericht met een meettaster. 

Bovendien heeft de storing hier doorgewerkt op alle twaalf produkten uit de serie. Door. 

voortaan bij de eerste produktcontrole tevens de ÇB::, en Cpk-waarden te berekenen, is 

dit type storingen vast te stellen en kan de storing voor de volgende produkten uit de 

serie worden voorkomen. 

Foutcode 34. 

- Bot, beschadigd of gebroken freesgereedschap. 

Veel storingen worden veroorzaakt doordat de bewerking wordt uitgevoerd met een 

gereedschap dat door te lang gebruik bot of beschadigd is. In sommige gevallen kan dit 

tot een gereedschapsbreuk leiden. Zoals ook blijkt uit het aantal afgenomen storingen, 

is de ervaring van de vakman voor wat betreft de standtijden van regelmatig gebruikte 

freesgereedschappen toegenomen. Nochtans zijn voor veel gereedschappen de 
standtijden onvoldoende bekend. Daar standtijdbewaking tot de mogelijkheid van de 

besturing behoort, kan deze besturing het aantal storingen door overschrijding van de 
standtijden der gereedschappen doen verkleinen. Het verkrijgen van richtwaarden voor 

de standtijden is hiervoor een vereiste. In paragraaf 5.2 is een opzet gemaakt voor 

inventarisatie van de standtijden van de gereedschappen. 

Foutcode 36. 

- Een machinestoring. 

In zowel 1991 als 1992 hebben machinestoringen dikwijls geleid tot storingen in de 

produktie. Opvallend was dat in beide jaren maar enkele machinestoringen er de 
oorzaak van waren dat veel produkten niet voldeden aan de produkteisen. In 1992 

veroorzaakten 2 machinestoringen in totaal 123 storingsuren. Het betrof hier twee 

opeenvolgende bewerkte series met gezamenlijk 35 produkten. De machinestoring was 

telkens terug te voeren op het slechte functioneren van het bewerkingscentrum de KTl, 
waardoor de profielzuiverheid van de contouren niet gerealiseerd kon worden. Het te 

laat uitvoeren van het onderhoud aan de rechtgeleidingen blijkt hier debet aan te zijn 
geweest. Zoals in paragraaf 4.3.3.3 reeds is vermeld, is door middel van de regelkaart 

voor de plakrand dit type machinestoringen grotendeels te voorkomen. 

Verder heeft de ingebruikname van het tweede bewerkingscentrum (KT2) in oktober 

1991 geleid tot een toename van de machinestoringen. De gerealiseerde produktnauw

keurigheid van de KT2 was slechter dan de KT1. Destijds is vastgesteld dat het 

ontbreken van een direkt meetsysteem voor de V-as van de KT2 er de oorzaak van 
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was dat beide bewerkingscentra niet gelijkwaardig konden functioneren. Voorlopig wordt 

de KT2 niet meer voor nafrezen gebruikt, totdat de KT2 ook over een direkt meetsys

teem voor de V-as zal beschikken. Ook zijn in 1992 een aantal machinestoringen 

veroorzaakt door het niet goed functioneren van het meetsysteem van de A-as voor de 

KT2; deze is nu in reparatie. 

Helaas bieden de geringe gegevens over de machinestoringen te weinig houvast om 

hier uitgebreider op in te gaan. Om in de toekomst over meer gegevens te kunnen 

beschikken zal een logboek van de machinestoringen bijgehouden moeten worden. 

Hiermee zullen regelmatig terugkerende machinestoringen opgespoord kunnen worden 

en zijn acties voor te bereiden. 

Foutcode 58. 

Het niet aanhouden van de werkvoorbereiding en het monteren van de verkeerde 

wisselplaaijesln de body zijn menselijke vergissingen die moeilijk uit te sluiten zijn. 

Foutcode 90. 

Hiervan waren de oorzaken van de fouten niet te achterhalen. 

5.2 Invoering van standtlldbewaking. 

Om het aantal gereedschapsstoringen, zoals een onacceptabele vrijloopvlakslijtage en 

breuk van gereedschappen, in de toekomst te verminderen, is het noodzakelijk om 

standtijdbewaking in het produktieproces in te voeren. Voor het invoeren van standtijd

bewaking zullen de benodigde richtwaarden voor de standtijden van de gereedschap

pen, die gebruikt worden voor de fabricage van persglasmatrijzen, empirisch worden 

bepaald (bijlage E). Dit is mogelijk omdat ieder gereedschap een identificatienummer 

(T-nummer) heeft en specifiek wordt gebruikt voor één soort bewerking en de besturing 

van de Flexcell over de mogelijkheid beschikt om de werkelijk verspaande tijd behoren

de bij een T-nummer continu bij te houden. Indien een gereedschap vervolgens moet 

worden vervangen, is de werkelijk verspaande tijd voor het versleten gereedschap 

direkt bekend. Bij iedere gereedschapswissel nodig om een versleten gereedschap te 

vervangen, dient deze tijd in het daarvoor gemaakte programma: "Standtijden gereed

schappen" te worden ingevoerd. Het programma koppelt dan automatisch een richt

waarde voor de standtijd terug. Bij een voldoende (minimaal tien) aantal ingevoerde 

tijden wordt met het programma een richtwaarde voor de standtijd van het betreffende 

gereedschap verkregen. De richtwaarde (de voorspelde standtijd van een gereedschap) 

wordt gebruikt bij de bewaking van de standtijd van het gereedschap. Hiervoor beschikt 

de besturing van de Flexcell namelijk over een rekenmogelijkheid die de tijd waarbij het 
gereedschap daadwerkelijk in snede is, kan aftrekken van de voorspelde standtijd. 
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Zodra de standtijd voor 80 % is verbruikt, geeft de besturing een waarschuwIngssig

naal. Zodoende is het mogelijk de lopende snede af te maken, voordat het gereed

schap voor verder gebruik wordt geblokkeerd en heeft de vakman de tijd om een nieuw 

gereedschap in te stellen. Doordat het oude gereedschap automatisch kan worden 

vervangen door een zustergereedschap, een zelfde gereed-schap met een ander 

gereedschapsnummer, is bovendien in de werkstuk program ma's al rekening te houden 

met eventuele vervanging van gereedschappen. 

5.3 Test op het 5-8s8lg frezen In rechte IIIn. 

Van de belde bewerkingscentra van de Flexcell werkt alleen de KT1 naar behoren. De 

later geïnstalleerde KT2, door de fabrikant gerevideerd, levert een opmerkelijk groter 

aantal storingen (af te keuren produkten). Van de assen X,Y,Z,A en B lijkt de rotatie-as 

A tot de troebelen te leiden. Om alle assen tezamen te kunnen controleren, zou een 

test op het 5-assig frezen in een rechte lijn onderzocht moeten worden. Op beide 

bewerkingscentra, KT1 en KT2, werd zulk een test uitgevoerd. De resultaten konden tot 

dusver onvoldoende nauwkeurig worden gemeten om er gevolgtrekking aan te kunnen 

verbinden. Alvorens op deze weg verder te kunnen gaan moet een programma
aanpassing in de meetmethode worden aangebracht. Dit ligt evenwel buiten het kader 

van mijn opdracht en hoort tot het specifieke werkterrein van een daartoe aangewezen 
andere employé. 

5.4 Richtwaarde voor het storingspercentage. 

I 3 1 
Er zal nu aan de han~n ~~ storingspercentage voor 1992 een richtwaarde voor het 1 
storingspercentag~d'~n gegeven. Het storingspercentage zal verminderd zijn door: 

- het aantal storingen te verminderen; 

- het aantal produkten dat bij een storing betrokken is te verminderen. 

leder storingsuur betekent voor de Flexcell een verloren produktie-uur. Door het aantal 

storingsuren te verminderen, zal het rendement van de Aexcell in gelijke mate toene

men. 

In 1992: verwerkte uren = 7222,2 

storingsuren = 515,2 

gezonde uren = 6707,2 

* storingspercentage .. storingsuren x100%.. 515,2 x100% '" 7,1 % 
verwerkteuren 7222,2 

* rendement '" gezonde uren x100% .. 6707,2 x100% '" 92,9% 
verwerkte uren 7222,2 
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Vermindering van het totale aantal storingsuren in vergelijking met 1992: 

- door gebruik van SPC: 230,5 uren (44,7 %); 

- door oplossen van geregistreerde storingen: 102,5 uren (19,9 %). 

In totaal: 333,0 storingsuren minder dan in 1992 (64,6 %). 

oplossen van geregistreerde 

storingen: 102,5 uren = 19,9% 

over: 182,2 uren = 35,4 % 

Figuur 19: Overzicht van vermindering storingsuren in vergelijking met 1992. 

* storingspercentage .. storingsuren x100% .. 515,2-333,0 x100% .. 2,5% 
verwerkteuren 7222,2 

* rendement .. gezonde uren x100% .. 7040,0 x100% .. 97,5% 
verwerkte uren 7222,2 

Conclusie: In vergelijking met 1992 zal, indien alle genoemde verbeteringen worden 

ingevoerd, het aantal storingsuren met 333 uren verminderen. Het nieuwe storings

percentage wordt dan 2,5 % per jaar en het rendement van de Flexcell 97,5 %. 
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6. Resultaten. 

Er werd tijdens deze stage onderzocht of en in hoeverre het uitvalpercentage van de 

Flexcell-matrijzenfabricage kan worden verkleind. Door analyse van het proces en de 

daaruit volgende maatregelen door te voeren, is nu reeds het storingspercentage 

teruggebracht van 7,1 % tot circa 5 %. Na statistische analyse zijn programma

aanpassingen ontwikkeld, waarvan de werking succesvol bleek. De kwaliteit van een 

contour kan nu voor elke serie in kengetallen worden uitgedrukt: de Cp- en Cpk

waarden. Hierbij kan tegelijkertijd de staat van het bewerkingscentrum dat is gebruikt 
voor het nafrezen van de produkten worden bekeken. Tezamen met de andere voorge

stelde maatregelen, zoals het invoeren van een dynamisch onderhoud van de lineaire 

geleidingen in plaats van de gebruikelijke preventieve onderhoudscyclus, het schoon

houden van de loopvlakken van de lineaire geleidingen door het bewerkingscentrum 

zelf via een programma en het invoeren van standtijdbewaking van de freesgereed

schappen, kan het uitvalpercentage nog verder worden verkleind tot circa 2,5 %. 

Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing bereikt wegens de duurte van de 

Aexcell-bewerkingen en kan de produktiviteit evenredig stijgen, hetgeen het financieel 

rendement nog verder zal verhogen zodra de markt voor TV-beeldbuizen weer aantrekt. 
Bovendien is In de plaats van een 100 % eindcontrole een steekproefsgewijze controle 
van de schermringen mogelijk omdat het statistisch beheersbare proces ook technisch 

wordt beheerst. Het onderhavige werk heeft een bijdrage geleverd aan het beter 

beheersbaar worden van het produktieproces. 
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BlIlage A: Elndstudfeopdracht. 

Machinefabrieken- IDat. 1992-06-18 tHr. tlfX10-378-001 

Eindstudie opdracht 

onderwerp: Procesbegrensdheid flexibel fabricagesysteem (FFS) 

Toelichtinq: 

Opdracht 

R.G. Sluiter 

In de Philips Machinefabriek G2 wordt een FFS ingezet 
voor de fabricage van persqlasmatrijzen voor bet 
persen van de glazen delen van televisiebeeldbuizen. 
Bet FFS bestaat uit twee 5-assig bestuurde bewerkings
centra fabrikaat Kearny & Treeker, type Moduline. 
Beide bewerkingscentra zijn gekoppeld door een lineair 
pallettransportsysteem (met opspan- en bufferplaatsen) 
en werken onder een celbesturing. Bij de flexibele 
fabricage ontstaat ralatief v.el afkeur (- 6%). Haast 
de di rekte afkeur wordt nog een bepaald percentage 
producten afgeleverd en geaccepteerd met afwijkingen 
van de producteisen. 

- Bepaal de procesbegrensdheid (process capability), 
~de in relatie tot de producteisen, waarbij bet 
proces bestaat uit HC programmering, uitqangs
~ateriaal flexibele fabricage en opspan- en 
snij gereedschappen. 
In welke mate wordt bet proces en zijn delen 
statistisch en technisch beheerst. 
Analyseer welke maatregelen Dogelijk zijn om de 
productiviteit van het FFS te verhogen en de afkeur 
te verlagen. 

- Stel een plan op voor invoering van deze maatregelen 
en voer minstens een deel van dit plan uit volgens 
.en prioriteitstelling. 
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BIJlage B: Overzicht van de kwalIteitskengetallen. 

Het relatief hoge storingspercentage van de Flexcell wordt duidelijk aan de hand van de 

overzichten van de kwaliteitskengetallen per bewerking van respectievelijk 1991 en 

1992 zoals die op GMM Specials gehanteerd worden (tabel 1 en 2). 

Hierbij worden de volgende begrippen gebruikt: 

• Bewerkingscode = iedere machine wordt aangegeven met een code, waarbij bewer

kingscode 285 de code voor de Aexcell is. 

• Verwerkte uren = dit is het totale aantal uren dat de machine in bewerking is, dus 

inclusief de storingsuren. Voor de Flexcell is dit de totale bewerkingstijd uit de nacalcu

latie met een toeslagfactor van 5 % voor de inricht- en wisseltijden. 

* Storingsuren = de extra bewerkingsuren ten gevolge van een storing. 

• Storingspercentage = het aantal storingsuren op het aantal verwerkte uren in %. 
• Zelfcontrolepercentage = het percentage van het totale aantal fouten dat door de 

betreffende veroorzaker gesignaleerd wordt. 

• Aantal storingen = het aantal keren dat een storing optreedt, daarbij kan een storing 

op meerdere produkten betrekking hebbèn. 
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Bewer- Verwerkte sto- Storings- Zelf- Aantal 
kings- uren rings- percenta- controle storin-
code uren ge percentage gen 

011 582.7 0.0 0.0 * 0 
016 2.0 0.0 0.0 * 0 
018 84.9 0.0 0.0 * 0 
119 1324.4 23.5 1.8 88.9 9 
193 966.7 14.5 1.5 50.0 4 
212 8.3 0.0 0.0 * 0 
263 2646.3 5.0 0.2 100.0 2 
270 913.7 40.5 4.4 100.0 8 
276 1264.2 39.5 3.1 100.0 2 
278 0.0 0.0 * * 0 
282 3348.6 230.6 6.9 56.5 23 
284 1310.7 148.0 11.3 42.9 14 

285 6107.7 351.1 5.7 36.4 44 

292 148.5 0.0 0.0 * 0 
400 221.5 2.0 0.9 * 1 
401 176.8 2.5 1.4 0.0 1 
414 1450.1 48.7 3.4 46.2 13 
967 8659.0 12.0 0.1 0.0 3 
980 1926.2 23.6 1.2 50.0 4 
976(prgr. ) 272.2 3.6 28 
997(WVb.) 78.6 16.7 6 
997(Ind.) 27.8 5 

TOTAAL' 91 31142.3 1320.1 4.2 

Tabel 1: overzicht van de kwaliteitskengetallen per bewerking voor 
1991. 
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Bewer- Verwerk- storings- storings- Zelf- Aantal 
kingscode te uren uren percenta- controle sto-

ge percen- ringen 
tage 

011 645.3 7.5 1.2 66.7 3 
016 2.0 0.0 0.0 * 0 
018 40.1 0.0 0.0 * 0 
119 1439.0 3.5 0.2 100.0 3 
193 141.8 7.5 5.3 50.0 2 
212 171.5 0.0 0.0 * 0 
263 2003.1 40.1 2.0 71.4 7 
27 218.6 40.4 18.5 100.0 3 
276 2783.2 30.0 1.1 44.4 9 
282 2724. 0 54.5 2.0 60.0 10 
284 1088.3 19.5 1.8 66.7 6 

285 1222.2 515.2 7.1 27.8 36 

292 71.5 0.0 0.0 * 0 
400 330.9 2.5 0.8 100.0 1 
401 211.9 6.5 3.1 0.0 2 
414 1419.1 30.5 2.1 62.5 8 
967 7915.8 97.5 1.2 0.0 7 
980 2262.8 0.0 0.0 * 0 
941 4724.8 0.0 0.0 * 0 
976(prgr. ) 200.2 14.3 21 
997(WVb.) 124.9 4.5 22 
997(Ind. ) 18.4 2 

TOTAAL' 92 35415.9 1198.7 3.4 

Tabel 2: Overzicht van de kwaliteitskengetallen per bewerking voor 
1992. 
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BiJlage C: Voorbeeld situaties van Cp en Cpk. 

Hier worden enkele mogelijke situaties weergegeven van statistisch beheerste proces

sen. Een proces is statistisch beheerst indien het alleen natuurlijke variaties vertoont 

rond het gemiddelde en de te verwachten verdeling vertoont. In woorden weergegeven 

geeft de procesbegrensdheids index een weergave van de verhouding van het gehele 

tolerantiegebied in relatie tot de spreiding in het proces. De procesliggings index laat 

tevens de ligging van de processpreiding zien en maakt daardoor duidelijk of een 

proces ook technisch beheerst Is. 

Situatie 1: zie figuur 1, zowel Cp < 1 als Cpk < 1, dit betekent dat de processpreiding 

(6S) te groot voor het vereiste tolerantiegebied. Doordat de spreiding in het proces te 

groot is om in voldoende mate binnen de tolerantiegrenzen te produceren, moet voor 

een andere produktiemethode gekozen worden. 

Figuur 1; Situatie 1, Cp < 1 en Cpk < 1. 

Situatie 2: zie figuur 2, Cp = 1 en Cpk < 1, betekent dat de processpreiding (6S) gelijk 

is aan het tolerantiegebied en de produktiemethode geschikt is (Cp = 1). Het proces is 

dan echter technisch onbeheerst door de afwijking van het midden van de processprei

ding ten opzichte van het tolerantiemidden (Cpk < 1). 

ar' 

Figuur 2: Situatie 2, Cp = 1 en Cpk < 1. 
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Situatie 3: zie figuur 3, Cp > 1 en Cpk < 1, betekent dat de processpreiding (6S) altijd 

kleiner is dan het tolerantiegebied. In deze situatie is de gekozen produktiemethode 

zeker geschikt om binnen de tolerantiegrenzen te produceren (Cp> 1). Het proces is 

echter technisch onbeheerst door de afwijking van het midden van de processpreiding 

ten opzichte van het tolerantiemidden (Cpk < 1). De machine zal beter moeten worden 

afgesteld. 

Figuur 3: Situatie 3, Cp > 1 en Cpk < 1. 

Situatie 4: zie figuur 4, Cp = 1 en Cpk = 1. betekent dat het proces ook technisch 

beheerst is en er gewoon doorgegaan kan worden met produceren. Indien het proces 

geoptimaliseerd kan worden zodat de spreiding in het proces verkleind kan worden 

terwjjl het procesmidden op het tolerantiemidden blijft liggen, is het mogelijk zowel de 

Cp- als de Cpk-waarde te verhogen. 

OT' 'BT 

Figuur 4: Situatie 4, Cp = 1 en Cpk = 1. 
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SibJatie 5: zie figuur 5, Cp > 1 en Cpk = 1, betekent dat het proces ook technisch 

beheerst is (Cpk = 1) en dat X :I: 3S binnen het tolerantieveld valt (Cp > 1). De 

mogelijkheid bestaat nog om de Cpk-waarde beter in de buurt van de Cp-waarde te 

krijgen door het proces technisch nog beter beheersbaar te maken. 

I 
OT 

Figuur 5: Situatie 5, Cp > 1 en Cp = 1. 

Situatie 6: zie figuur 6, Cp > 1 en Cpk > 1, betekent dat het proces technisch beheerst 

is en dat het midden van de processpreiding dichter bij het tolerantiemidden ligt dan in 

situatie 5. In deze situatie moet op dezelfde manier worden doorgegaan met produce

ren. 

Figuur 6: Situatie 6, Cp > 1 en Cpk > 1. 
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Billage D: Enkele resultaten In grafiekvorm. 
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Figuur 2: Cpk-waarden voor een vormdeling. 
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Rguur 10: Cp...waarden voor een plakrand bij achterstallig onderhoud. 
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Figuur 11: Cpk-waarden voor een plakrand bij achterstallig onderhoud. 
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Rguur 12: Minimale en maximale afwijkingen van een plakrand bij achterstallig 

onderhoud. 
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Figuur 13: Gemiddeld gefreesd contour van een vormdeling. 
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Figuur 14: Gemiddeld gefreesd contour van een plakrand. 

58 

13 

9 

8 



32 /2 
~T---------r-------~-

31 22 1,3 

9 

X 8 

3?i----8~~----------t---------~~~~-4-? 

~3-r--~--~--------~--------~~~--~ 

~9-t--:j~~-----------r---------1~~~--1-79 
50 18 

17 

1'3 74 

Figuur 15: Gemiddeld gefreesd contour van een rechtgeleiding. 
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Afd.: I Dat. 

Bijlage E: Procedure standtildbepallng. 

Doel: 
Een betere beheersing van het produktieproces door standtijdbewaking. 

Verklaring: 
Het bepalen van de standtijd van ieder gereedschap dat gebruikt word voor de fabri
cage van persglasmatrijzen is noodzakelijk om standtijdbewaking in het produktie

proces in te vOeren. Hierdoor kunnen gereedschapsstoringen, zoals onacceptabele 

vrijloopvlakslijtage en breuk, worden verminderd en is een betere beheersing van het 

produktieproces mogelijk. 

Verantwoordelijkheden: 
- De vakman is verantwoordelijk voor bepaling en registratie van de standtijden. 

- De werkvoorbereider voert de standtijden in het gereedschappen bestand in. 

- De werkplaatsbaas houdt toezicht op de uitvoering. 

Krlterla voor vervanging van een gereedschap: 
- Met vaste snijkant: het moment van vervanging van een gereedschap wordt bepaald 

aan de hand van de volgende 3 produkteisen: - maatnauwkeurigheid; 

- profielzuiverheid; 

- ruwheid. 

- Met wisselplaten: 0,3 - 0,5 mm vrijloopvlakslijtage. 

Methode: 
Het gereedschappenbestand wordt bijgehouden door de werkvoorbereider en hieruit 

worden de benodigde gegevens voor zowel de programmeur als de vakman gehaald. 

Indien de bewerking lopende is, wordt door de vakman aan de hand van de kriteria het 

moment bepaalt waarop een gereedschapswissel moet worden uitgevoerd. De werke

lijke bewerkingstijd van het oude gereedschap is door de besturing bijgehouden en 

moet nu worden opgeslagen in het programma: "Standtijden gereedschappen". De 

werkelijke bewerkingstijd voor het nieuwe gereedschap wordt bij de wisseling op nul 

gezet en de bewerking kan doorgaan. Nadat voor een type gereedschap de werkelijke 

bewerkingstijd tien maal is ingevoerd, wordt via hetzelfde programma een standtijd 

berekend die gebruikt kan worden voor de invoer van standtijdbewaking in het 

produktieproces. 
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