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Hoefdatuk I. De afstudeeropdracht •

• 1. Je omschrijving van 1e ~fstudeerondracht.

De omsehrijving vatl de epdracht ll..lidt:

Ret vastle~gen van een met~ode ter signalerinc van de k~aliteitskesten in

het kade~ van de b~drijfs8ignalerinIT i~ het algemeen •

• 2. Analyse ven de afstudeerepdracht.

:?1 • OClsc:hrijving van de gebrui.l~te begrippen.

In de oCc1'Jchrijving van de opdracht l~emen enif,e beg-rippen veer die nader ~csp::.'~~

ken IDoaten Horden: !!l.!. ktvali tei tskostel1 en signaloring.

- kwalj.tei tskoster..•

Alvorens een cmschrijving van 1~valiteit8ko8ten te k~r.nen geven noet earst

het be~rip kwaliteit nader gedefinieerd vorden~

Oncie:c cle l\ivuli tei t vah een product ]<an men vl3rstaan de Jr.,a te "/aarin da t pro

duct voleoet aan de eisen van de afn2ncr~

Voor het bcpnle::l van de b'/ali 'iJei t van 8en product halffabTikaa'~ of groncistof

mosten er due sioan bekend zijn. D8 fabrikant krijgt daze eisen voor zijn

eindproduct en moet hieruit cisen afleiden voor materialen, halffabrik&tc~

p~oductieprocos8en.

!(uali tei tskosten zijn nt! de lcosten die ontstaan tengevolge van het stellen

van daze kwaliteitseisen.

In dit onderzoek zijn aIleen de kwaliteitskosten beschouud die in de fabricc

Rcsector oen rol spelen; ze ve~schijnen echter even goed in andere rasen van
, .

het ont::ltaan van sen nieu\i produc·;;. (programma, ontt-1erp.) (zie ,,) e

Voor de produktiesector kunnen we de kwaliteitskosten als voIgt indalena

a. Kos'~en van uitval d.w.z. p~oducten die niet aan de eisen ~.:~~~~;:.

IEoronrlet vallen: materia3,~.- en be~:erkinrrsko8ten [:,ie doc.:' u,: ··.fgeksurt?

,roduct aedre_!;'8L 'Norden: k03ten v<.'.n renuraties V2.D c.fge~(eurcl.8 P!·00.~ctC)j.

8n kosten tengevolf,'e v~~n :1tD.3'natios die in hat procoG op kv..nnen ti~'<}d.Ol~, ~',:}l':-.

gevo]rre van onvJ}WaArr.i.-;e !)rot'iuc;ten •

• ziel j~er. literat';urstui;e nvel' h,~t onrj~rwerp r;\:n.liteitsko.'te Y
, 8tf'cr':everslag

"Fr. L. l !.!.:. ::ipeetjens



r,. Kosteo v~rbond"!n Rhr1 activ;teiten die ten 'ioel nehben nitvg,l te vnorkor::en.

(Prevertion costs). ~it zijn de Kosten ~emaakt voor het ontwerpen ~n vast

stellen van een systeem voar kwalite~ ~Bbeheersinl.

c. Kosten verbonden aan ~e activitelten di~ in een Kwaliteltsbeheersin~s8Y

steen worden uit~eYoer1.

Hieronder vallen: kosten van controles (kontroleurs - kontroleapparatuur)

kosten van aci;ninistra1;ieve bezigheden ten behoe'/e va':

de ~waliteitsbeheersing.

- Signalering._

Onder signaleren moet men verstaan het systematisch verschaffen van infor

matie over de resultaten.van verrichtinger..

Bij signaleren zijn de vol~ende punten belangrijk:

a. De 'frequentie' waarmee man signaleert aan een bepaald niveau.

In het algemeen geldt dat deze frequentie toe zal nemen naarrnate men zich

dichter bij het uitvoerende niveau bevindt.

Be freq6entie op het uitvoerende niveau zal bepaald moeten worden uit

het tegenover elkaar stallen van de kosten van het signaleren met een bo

pEl.aIde frequentie en de consequenties van het te laat ontdekken van af·~

1'i'ijkingen.

b. De vorm van de informatie voor de verschillende niveaus 8

In het alcemeen zal cle gedetailleerdheidvan de informatie toenemen naar~

mate men dichter bij het uitvoerende niveau staat.

Op la~e niveaus zal de informatie vaak bestaan ui t hoeveelheden E,Eodukt. en

..till. op de hogere niveaus zal de informatie vaak oestaan ui'~ kosten b0~'

dragen.

Als we willen bepalen hoe e~n kwaliteitskostensignalering past in de mecr

bekende signaleringen kunnen we het volgende zeggen.

Bekende en vaak bestaande 3ign~leringe~ zijn:

financiE:le !'::;sul taten signale:dnr; over ~en be:9aa.lde periodc (~)ijv. sen ,;;e,ar.o

~ kuali 'eei tssignalerinr:. DezE:! verschaft informatie over de hoeveelheden ui t.-

val in het P~l)Cf>S of ccn deel eY'V:d"l.



~en kwaliteitskostensi~alering betekent dUB allereerst een uitbreiding va~

de kwal i tei t98ir:nal ering me t gegevens over de cc;n trole werkzaamheder.. r:en

verdere stap is dan hat uitdrukken van deze geg~vens in kostenbedragen.

Dit wijst erop dat de taak van het samenstellen van de kualiteitskostenGi~

na]erin~ aan de a~inistratie moet worden to~bedeeld. De noodzake~ijke ~e

~evcns moe ten door de fabricageafde:ing worden verachaft.

2.2. Doel van een b:ali tei tskoste!lsiana.lerina.

Eon kwaliteitskosten3ignalering is een hulprniddel voor de leiding om het

}{waliteitsbeleid meer op basis van de eraan verbonden kosten te voerc~.

Een kan nu dUB naast elkaa.:t:' stellen de kosten die gemaakt worden am ui tv!:',l

te voorkomen en de konten verbonden aan de ontsporingen die desondanks vcor

ko~en (uitval. reparatie, stagnaties).

Een verdore ui tspli tsing van de categorieen near a.fdeliw/:,en of faaen van het

:;>x:o<:es kan aantonen op \1elk:J plaatsen het eorst tot aetie ):;;.oe'~ 1:!orden over"

geffBan oilld~~ ~o er in vergGlijking met andere plaatsen ~itspringenQ

11.18 basis voor een hie-Ii tel tskostensignalerine moet gezien Horcien een Inmli-·

tei tGGigr.E.lerinf,' ~.n het prccec.

Om een k\18.1i tel tssigna.lering- efficient te kunnen ui tvoeren ;J!oet de o:..~gani813.'c1c

l?,e,~1 zekere voorHaarden voldoen.

Dit laatst8 zel een belangrijk punt vormen in de verdere verslaggeving ovor

het gedane onderzoek.

Het object v~n het onderzoB~ is nl. Gcn fabri~a~eproces weari~ de ~~3is vo~r

~edcn is gG~t~,rt met. he"!; opzetten van 'een vorbeterne kW2J.i.~;eits;;:lignalerinz.

Dit onderzoek eindi~t dRn oak met hat aanF,even van een streefopz~t 0ie voar

een deel ~erealiseerd iRe



,~".:.:.k rr. Algemene opmerkinl7en aangaande de ui tvoering van het onderzoek.

~:. 1. Fasen in het onderzoek.

Als eerste fase kan genoemd worden het verkrij~en van een overzicht over

het produktieproces, met de daarbij betrokken afdelin~en zoals: admini

stratie, staforgaan en afdelingen voor kJaliteitszorg.

Na deze fase kornt het bestuderen van de deelfasen van het proces. Het

verkrijgen van gegevens moet nu voor het grootste deel gebeuren door het

praten met mensen die met dat deelproces te maken hebben of door het

zelf verzamelen ervan (d.w.z. op een of andere wijze bepaalde grootheden

"meten").

Na het bestuderen van.de deelfasen en het stellen van oplossingen voor

de gebreken moet weer worden overgegaan op een nieuve behandeling van

het proces als geheel.

II. 2. Methode van verslaglegging.

In hoofdstuk II is een overzicht over het proces gegcven; de delen zijn

slechta globaal aangeduid.

Hoofdatuk IV bevat een nadere behandeling van de fasen in het proces, ~~a!.

bij zo veel mogelijk de volgende opzetgevolgd is:

- uitbreiding van de omschrijving en de gegevens over de bepaalde

fase.

~ analyse van de situatie

- conclusies en voorstellen.

In hoofdstuk V komen o~ dezelfde w1Jze algnene punten in de organisatie

aan de orda. (taakverdeling en kwaliteits signalering).

Tenslot~e is in Hoofdstuk VI een ideale opzat te vinden voor een kwali

teitssignalering van het proces en de fasen.



:.st<.1< III ..' Plaats van het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in een afdeling van de industriegroep

Professionele buizen die een onderdeel is van de H.I.G. Slcom~.

De plaats is aangegeven in het hiervolgende organisatieschema:

/?)Br.ql.eN
OHDe~OeI.8'"

IN~."
~ooO ve~·

)TBIJ ..a8S

De twee belangrijkste functies op k~laliteitsgebied zijn hier aango

geven nl~z het k~aliteitslaboratoriumen

de kwaliteitsdienst.

De taak van het kwaliteitslaboratorium,is:

a. Het vrijgave onderzoek aan nieUH ontuikkelde producten of

wijzigingen van bestaande produkten e

b. Het controlcren van do productie. Het kualitzitslBborator!.u~

is verant~lOording ve.rschuldi~d aan de cOI:l;!lerciUJ.e afdclj.ns

over afgeleverde productcn.

De ta~k van de ~waliteitsrtlAnst 1St

R. De inr,;a.nr.",cor;':;ro':'p. VR.n l:iCiteri,tle;l en onderdeler.• :'iea heeft



afkeur bevoe~dheid.

b. H'O't hpprllen van het kwali tei tsr~iveau van de eindpr-odukten

en h~lffabrikaten (procescor.trole genoeud). In deze zaken

heert men~ afkeur bevoegdheid.

II~. 2. Plaats en produkten van het bestudeerde produktieproces.

Ill. 2.1. Assorticent.

De afdeling produceert een assortiment professionele buizen dat in

groepen.is verdeeld.

Dit onderzoek bepaalt zich tot een groep, nl. de groep gasgevulde

buizen en is binnen deze groep gericht op de subgroep cijfer- en

indicatiebuizen•.

De afdeling voert· ~ 8 typen waarvan 2 typen (in twee uitvoeringen

ieder) met grote aantallen continue in produktie zijn.

Beide hoofdtypen zijn wat opbouw en fabrikage methodiek betreft in

grote mate identiek.

Overzicht van de ~evoerde typen:

Type A

Type B

Overige typen (6)

250 8 000 st./jaar

125.000 st./jaar

+ 25.000 st./jaar.

We kunnen dus eerder spreken van massa- dan van seriefabricage.

N.B.~ Tijdens dit onderzoek werd een nieuu type in fabrikage genomen

wat een sterke groei doormaakte.

III. 2.2. Werking en toepassing.

Een cijfer (indicatie) buia bestaat uit een metalen opbouw (pakket)

di~ ingesnolten wordt in een ballon die met gas gevuld wordt.

De ~etalen opbouw bestaat uit een anode (+ hUlpanodes) en een aantal

kathodes. De kathodes hebben de vorm van cijfers (0 tim 9) of tekens

(bijv. +, -, x, enz.).



Als er een 8pRnnin~sverRchil tU3sen anode en kathode wordt ~ange

legd, ontstaat er rond het cijfer (of teken) een gasontlading in de

vorm van het cijfer (teken).

He kunnen dus door een bepaalde kathode aan te sluiten een bepaald

cijfer (teken) zichtbaar maken.

Als tocpassing kan Den der.~~~~ aar. tellers of digitale meters.

S1"f£NrjE+ STell,.,'
~--'-.. p~",

.' ANODE
SCIofEAM

8AUON

/tI()DSeli~

0'" TfE HIeI!,
ole.n
loo.t$~1

A

C \
.

---:>-:I,. - --- A

-- - - IS
-. - - -- P

o.ll----p

...... po ...p~ie"'q~1

e" pecld~. T"Pf

III. 3. ProduktieprocGS cn zijn fasen.

Als we hat pTOCOS 610baal ~n lasan indelen ontstaat hat volgende

schcmaa

e

oz '>'
Cl'
Dt
7J ---")--I---------~r-+
1:7
CII.....z.

.,

~~n aantftl on~erdelen ondergaan een reeks van voorbewerkingen VD~r

dat ze geschikt zijn voor monta~e. ~o~Dige bewerkingen ~ebeuren

in een andere afdelinR (specifieke chemische bew., E.F. ontga~sen

van materialen).



1·.1

De bewe:okingen word.en verricht met kleine allparaten (bijV. uit

ponsen). Sen onderb~as hp.eft de verantwoordelijkheid over deze

voorbp.werking.

- Uit de onderdelen wordt in de montage een pakketje ge~onteerd.

redere monteuse uonteert vollcdi~e pakketjes. Hulp~iddelen zijn

puntlasapparaat en mallen. Ook hier heeft een onderbaas de vera~t

woordelijkheid over c:.c montage. Het produkt heet nu "stel ll
•

- De afwerking zorgt voor insmelten, pompen, gaavullen en branden.

We zien hier grote machines die door ~~n man bediend ¥orden. De

man voedt de machine en heeft een controletaak.

Ben onderbaas is verantwoordelijk voor de afwerking.

- N~ de afwerking worden de buizen doorgegeven naar de meetgroep van

het kwaliteitslaboratoriuill die zowel visuale als electrische con

troles uitvoert.

De meetgroep valt buiten de gezagssfeer van de efdelin0schaf.

(zie org. schema bIz. ~).

III. 3.2.1. Voorbewerking aan de onderdclen.

De onderdelen die hier bewerkt worden zijn:

- plaatstel

- c5.jfers (zie tekening blz& 3).

- anodC8cherm

- toevoerdraad.

De overige onderdelen worden voar montage goreed geleverd of

worden aoor de onderbaas voor bepaalde chemische bewerkinp,en

doorgegeven aan anaere afdelin~cn. (bijv. de anodcbus). De

onderbaas draaet dus aIleen zorg over tijdige afleveren aan

deze ~r.11pafdelin~n.



Plaatstel
poo'~C.s

/C·ep&lCr..at
~~) - Het plaatstel wordt eerst geknipt.

d.H.Z. de polen ,-rorden op verschil

lende lengten afgeknipt. Dit i~ om

er voor te zorgen datde ;>(.J.:tjcs

6T~,..(itL na buigen voldoenae ver onaer de

anodebuis uitsteken. Het knippen ge

beurt met een knipapperaat waarbij

messen pneumatisch bewogen worden.

- Bedekken houdt in het opspuiten van een grafietlaag om de

polen aan de bovenkant van het plaatstel met als doel hat

verhogen van de uittree potentiaal.

Bui~en is het omdrukken van de polen om een draagvlak van

de anodebus te krijgen en ervoor te zorgen dat de aanslui

tingen pool - kathode gema~~t kunnen worden. Het plaats~el

uordt in een mal gezet en een pneumatisch gestuurde hamer

buigt de pennen O~.

Ci.ifers

De cijfers ondergaan verschillende bewerkingen met als gevolg

vele tussen voorraad punten, zoals hieronder schematisch is

\;leergegeven.

- De cijfers komen op rollen binnen va.n de afd. metalen onder

delen. Op iedera rol zit ee~ met~l~n band met d~a.rin uitCe -



ponst ~~n b@paald cijfer. (4UOO cijfers/rol). Ze worden

opgeslag@n in voorraadpunt 0; het af'ielul:srl'lgazijn.

- In b€we~kines5roep A "Jorden de rollen geknipt in strvken

van 16 cijfers. Hierna worden 50 stroken 0ebundeid oct

IDolybdcen draa.djes. Nu sprekon we over "bundels".

- Voorraad 1 bevindt zich in het afd. magazijn. (bundclo)

- Bewerkingsgroep B offivat wassen en HF ontgassen van de bun

deis. De cijfers doen dienst als kathode en er dient dus

geen onge\oTenst gas vrij te koben in de gasgevulde buis.

Voorraad 2 is afdelingsvoorraad ontgaste bundels in de kast

in de afdeling.

- Bewerkingsgroop C ponst de cijfers uit de strook en levort

rekjes met cijfers af (25 stroken/rckje = 400 cijfers/rekje)

Bij het uitponsen worden ook de scheidingsstrippcn uitgc

ponat ..

•. Voorro.ad 3 bosta-at ui t rakjos met cijfors + scheidingsstrilJ

pen. Iedor rekjo bovat oen bopaaid type cijfe~..

- Bewerkingsgroep D zorgt voor Borteren van de cijfers op rck

jes. Teder rekje bovat 35 stuks van elk cijfer (0 t/o 9)

die daJcpansgcioTijs opgelegd ~Jorden.

- Voorraad 4 bestaat uit gesorteerde rekjos, die door de oon

tage worden afgenooen. Doze voorraad bcvindt zich in do ~f

deling.

Anodescherm.

De anodeschcr~en worden uit~c~tst in platen, waarna d8~e plc-

ten buiton de afdcIin~url enigc chcmische bewerkingon onder-

In d~ vc~"rte",.p.rkiIl"c·en ""'Crdel; de "che':-L1en ui t de I1H.ten ~elJOn8t



Toevoerdraad.

De toevoerdraad, (Mo draad met een dun laagje grafiet). wordt

geleverd op klo8sen waaPOp ± 18~ m draad gewikkeld zijn.

Hiervan kan men ± 5000 buizcn ~onteren.

De draad wordt ~achinaal geknipt en gebogen, met een G~elheid

van 50 draadjes/mir.. (draadlengte 3 ~re).

III. 3.2~2. Honte.Re faso.

a. Organisatie van wontage + controle.

Schematisch voorgesteld vindt hat onderstaande plaete.

0 MoN.,.,.,G/1!
Z TYPt!A
0 HAM.1ft
/0
0 AF..,e~kj
m,..
m '!10NTA4ez rlll'68

Bet schema is niet vollcomen identiek voor beide typen A en

~. 00 tenhnischa re~0n8nuord0n de atellen van typeD B ~~~

gek~olct on nict net t::.:'i. tiamlSusponuie 2.ang~8t:;.pte

be Het ~ontage we~k.

24"Honteuees Z1Jn permaneni bezig met de montag0 van beine

hoofd~ypen. (~5 monteuoes type A, 9 voor type B)$

ledere monteuse monteert een volladig pakket wa.arbij de or~-

dersta.ande vol~orde geha"1tccj~C. word ~.

Yoorbeeld v~n het contegewerk vee? type Az

1
e cyclus

plaatstel - st~unpennen op plaatstel lassen - l"solatl"e ":r.lca



aanbrenRen - anodebus tus~en de pennen plaatsen.

~u ontstaan er een aantal halffabrlkaten die in de loop

van werkdag verder. door. dezelfde ffionteuae afgewcrkt WOf

de~. (~ 85 per monteuse ~~r dag).

2e 1eye us

Halffabrikaten - eijfers, oteentjec, + draadjea stapelen

rond de steunpennen - anodeseherm rond de pennen schuiven 

mica ringen rand de steunpennen drukken.

De nu ontstane halffabr. worden door de monteuse in de vol

gende cyclu8 afgewerkt.

~e 1d:. eye us

Halffabr. - anodebus aan steunpcol lessen - toevoerdraadjcs

aan stsunpolen laeoen - anodescherm aan anodebus laDson 

hulpanode ean bUR lassen o

Halffabrikaten - steunpennen afknippen en pletten op machi-

ne.

Voor dit doel is ~~n machine beschikbaar.

We zien steeds een groep halffabrikaten (ter grootte van

de dagprod G ) verder newerkt worden o

De werkmethode heefi tot gevolg dat er acn het eind yen de

werkdag gerede produkten ontstaan.

De monteuoe heaftin haar taak een eontroleopdraeht gekre

gen die verwcrkt is in het oontagc tB~ief.

De bedoeling is dUB dat de monteuse ne alle montagewerk h~nr.

hele daR prouuetie controleert.



c. Controles

De cantrale ap sluitingen is gecombineerd met een be~erking.

De lasplaatsen van de toevoerdraden moeten narnelijk opnieuw

met grafiet bedekt worden, om de bedekking weer te hers tel

len. Deze grafietbedekking dient om de uittree potenti~al

van polen + draadjes te verhagen om zodoende te vaorkomen

dat deze onderdelen deel nernen aan de gasontlading.

Het sluiting meten gebeurt op een kostbaar apparaat (1

Voor elk type A en B), dat aangeeft waar de aluiting

zich bevindt. De controleuse' heeft de taak de sluiting

op te haffen indien mogelijk. Vaak ontetaat de sluiting

doordat men bij het bedekken met grafiet een geleidende

laag tussen de polen aanbrengt. Daze moet dan vep.r ver

wijderd Horcier:.

Na deze fase vindt een 100% controle plaets cp vis~ele

aisen en losGe IBB8e~.

2 ~ 3 controleuses vinden hierin een vollcdige dagtnak e

E~ bestast geen syste~atische terugkoppaling van contrale

rle,l'1;;:- Lilonteuse. over de lcwali tei t van het Hark.

AIleen bij extreme afuijkingen wordt de monteuse hierover

ingelicht.

De gan~ van zaken in de afwarking i6 Bchernetiach ala onder

etaends

~Acte
- - pIATt!4Iol'S •. •



Het vervoer van de stellen van montage naar afwerkin~ g8beurt

op plateau's met Katen waarin de stellen met de pompstengel

worden Keplaatst. (70 stuks per plateau).

Deze plateauls worden "rekjes ll genoemd.

- De stellen worden lngesnolten in de ballonnen op een r-ctcrp.n

de 30-koppige insmel t machine, die door een ~1an gevoed word t.

De machine draait continu door en bepaalt het tempo. V~n

insmelten naar pompen geschiedt het vervoer weer op dezelfde

plateau'a.

- De ingesmolten stellen worden nu op cen roterende pomp ge

plaatat.Allereerst gaan ze door een over om eerst glss

spanning te egaliseren; intusoen worden ze gepompt waarna

ze met gas gevuld worden. Aan het eind van het traject wordt

de stengel op ± 2 em onder de busbodem afgesmolten. De man

aan de machine zorgt voor epzetten 9n arnemen van produkten;

oak heeft hij forneel een cont~cletaak ole het kijkon near

buizen mot vuil of losse dalen erir..

In dit stadium is het uog mogelijk (vu6r pompen) dit vuil

te verHijderen. Nu werden de buizen in dozen vervoerd lanGG

aIle verdere beverkingen en cont~oleso

~ VervolgenEJ Horden de buizen voor de t':1eede Gaal afgesmol tU!' ..

De otengel is nu afgGsmolten aan de buisbodom.

Het w~s techniech nog niet mogelijk op de pomp . hat af

smelten definitief te doen .. Men verlete weI aan de oploosing

van dit probleem.

= Als laatste bewerking kont het zgn.. branden op de brandrame~.

In partije'n van 200 stulcs ",orden de buizen nu in werking ge

ZGt~ AIle kathodes (cijfer) ~ansluitingen worden tegelijk

aan~e81oten. Daze bewerldng zorgt voor he t "6choonbranden"

van de k2.thodefj~

Het kan gez~,en wcrdec &lE hat cp pail brengsn vcn de e~j,s6ip.



TIl. 4. Eindkontrole van het kwaliteit.,la~oratorium.

De eindkontrole valt onder supervisie van het kwaliteitslaboratorium. Daze

aituatie is het resultaat van de volgende ontwikkeling.

Enkele jar-en eeleden bestond er de zgn. 1e er. 2° kontrolc. De Ie kontrole

was de uitganeskontrole van do fabrikant; de 2
e kontrole de extra kontrole

(meestal steekproefsgew.ijs) door het kwali tei tsla.boratorium•.

Later heeft men am ef~iciency redenen de 10 kontrole van de fabrik~nt laten

vervallen on de 2° kontrole van het kwalileitalaboratorium tot uitgang~

kontrole ge~aakt.

Deze kontrole houdt hot volgende ina

a. Eon 100% visuele controle.

AIle buizen worden ~emoten en beoordeeld naar visuele normen (bijv. vol

doende en gelijkmatige bedekking van de kathodeo deor de gasontlading).

O. Eon steekproef controle.

Hierondor vallen: ~. motingcn van electrische eiganschappeD (5 8tuk~)

2. tril cn schok proevon (5'stuks)

3. levencdu~r ID0tingen (iO 9t~ko)

Dc g:t'o~ttc va.n do stee1cproef is ueergegeven G.chtor de cc,tegoriou:.1 (e.~,;::-.

tel per \leek;)"

Do ffietinger. worden g~Bfisch w8ergegeven en men kijkt of or tcndonecn

zijn die een verJ.ocp va.r. de eigensche.ppen armgevor.:.

Bij de visuels centrole llar.l.tscrt men 20 foutensoortcl"... :')f)ze punten on',,

Btee.n ten ge'Vol;5'e "en klQ.iJ.tei2~:!-acbt:en die hat Ime.li tei tslaboratoritu'i1 tEn.'

ore kornen.

De uitval per cote~DriG wordt vorz8mcld en gonoteard, waBrna de uitvBl

bui zon terug gea.n "e.?-,!:' d«) falE::l.kel.1)j die in sOlillilige gevallen probc0rt te

reparerer.~

Het or~Rnisatiescherna is forrneel a16 hieronder weerge~even iSI



D:i. t onclarzoa!~ 1::cp01'kt 3f_~.t. '":·-:;t hot :':.soc:L't:.l!1ent ~j.jfe:t"~.~~.£ ~m de tnelc

bespraking diG nu volzt gel~t VCD~ dG parsonon in het docl van het Dchcm g

1:",£,n:1cgevcn met "{::i.jferbuizen".

D~: ()~~derbaas is ·v'erantwooz'deJ.:l.jk voor.· de degelijkse gl:mg V~.i1 zo.ker:. j.n Ger

deel van het produktieproces.

HiGr \Tin-den we een :i.n.f,,;ensieve cO!!UIlun:Lc?tie tussen cneerbazen elie direct

met olkQar te mo.kon h0bbon in het p=cduktie-procGs~ Het m~rle de COl1lPll....

nicstie tUDsen do onderbaaa voorbo\lerlcing on rie onderbac.o Bonte.ge 5.8

3eer :~nten8ief.

De comm<;.nJ.ce,tie Got de onde,:be.as van de af'derking i8 weer minder sterle.

- De baas heert de dagelijkea leidi~rr van de ~fdelinG. Speaiale technische

:oroblet;.e~" of xwali. te:' tapro::J.a:r.er. ::ehoren ::-:iot 0:/ de eer3tc p~.e.a.tc; tot

zijn taaJ:.

De ~arrs heeft bet ~eeAte uo~t~ct net de ond5r~B~s en erbeiders in do

afwerking en is ook sterk ~e~icht op al1e ~ebeurtenisBen in de eindfase

van het proces, (met name de contrale van het kwaliteitalaboratorium)

en de signalering van de einduitval.



- De afd. assiRtent die een duidelijke lijntaak heeft verzorgt voor een

groot deel de contacten naar boven (afd. chef) en naar buiten (contact

met leveranciers, adm. T.~.O. enz.).

- De afd. chef is in hoge mate afhankelijk van de incidentele inforffiatio

bij monde van de afd. assistent, de infornatie die hem na de uitval

rapporten uit de afwerking bereikt en de financie:e maandsignalering

van de administratie.

Het runnen van de afdeling wat de dagelijkae gang van zaken betreft

ko~t in hoge mate voor rekening van de assieter.t.

III. 6. Info~matiestroom binnen de afdelin~.

III. 6.1. Produktie planning~

£en produktieje.ar 'IOrdt ingedeeld in A, 13, C(periode).

De Coc~erciele afdeling geeft een wensprogramma aan voor iedere pe

riode waarin de gewenste aantallen per type te vinden zijn.

Sows Geeft Ge C.~. ook nog een bapaalde vorgorde binnen de per-iode cp

Veriuit doze viermeandelijksG ,lennirg uordt con wcekplanning geme~kt

i.n cvarleg 'Gv.o80n de febrilmr..t en hat proC'.~ bt1Y'eet".•

Het preo.. bureev. 7,c:r.Z~; voor vcldoendc vooX'read ui ~;gengsnnterie,eJ. or:

do gowonste ~ijdotip~0~.

De afd~ asaistent hanteert due ui teindelijk ec:m :reelcprograrnrna 'me:"X'.0C

do. afde:d.ng gestuu:cd 'wcrdt"

Op geregeld~ tijden 20 er eon bespreking wBe~bij werkelijkheid en

planning nacot sllcaar worden gelcgd en neatregelen worden beBp~oken

O~ eventuelo vorschillen te cCill'0nso~one

voor een peri'Jde van zes weken. Di t :::ontract haudt in het vFl.s:stel

len van een individuale prestatie niveau dat gehaald moet worden.

Bij het niet behalen ervan kan een nieuw niveau vastgestl:l,j .... C':r:den.



ledere werknemer maakt op een dagstaatje een overzicht VRn de eedane

werkzaamheden en de tijd die deze in bealag hebben genomen. Voor

ieder karwei is er een norm uitgedrukt in uren/100 st. die ~eldt

voor een normaal prestatie niveau (basisloon).

Het i.ndividuele prestatie niveau wordt voar dat karwei ve.stgeoteld

door vernenigvuldiging met een bepaal::ie factor.

Aan het eind van de dag blijkt of er winst- of verliesuren zijn. ~~ze

uren kunnen deor vArlet e.1. ontstaan zijn en zijn dan verk18ar~.

Als er geen verlet eanwijsbaar is beteker.t dit cp den duur een ander

individueel prestatie nive~u.

ledere werknemer verzamelt de informatie van zijn dagste.at op de week

staat per man.

De onderbaaa maakt een verzamelatae.t over de onder zijn leiding stae~

do g:.r:.-oep.

De baas maakt Don signalaringnblad per grosp ondorbazoD e Dit le.atote

geeft do efd Q chef :i..ni'oL'jj]atie aveA' zijn por.aonGelsb8zottj.ngsg'zoaao. ~:ll:\.

ovor de o:rr,rar..s \r&n vOJ':lot? st8<~p£tie, oed e

Voor de voorbeHerking en dEl af"'leX'ld.ng z~.en we de ~elon:Lng alleon (jC

koppeld aan geproduceerde kuantiteiten vaarb~j kwalitoit gOOD rol

spoelt ..

In do nontage trokt men de catestrofalo uitvel weI ~an de gepTJcl~

ceerde aantallen af, hie~ epee2t ook kwaliteit oen ro1 0

III. 6.3. Kwaliteitsinformatio~

Di t punt ka~ ~;eer ve:::-wa2.rloosd. geneend '!icrde::. Dc k'h'c.lj. ~~j. ~t:l

J.!lfcrma.tiEj ':;oo~ ::ie s.:"1:8~.d;;tcrs .:.r: de VCOT.co·,,·e:::-k.:_l:.f; is be~ej:-kt

tot de afwijkingel:. die ?e 3e~f ~unnGn conRtateren 30nder

enig hulpmiddel. Ook blijken de normen waaraan bew~rkte on

derdelen moeten voldoen, onvoldoende bekend bij de Hrbeid

sters.



- De kwaliteitsinformatie die de monteuse krijgt is beperkt

tot het terugkrijgen v~n een partij bij excessief hoge re

paratie en het in mindering gebracht Zlen van niet-repareer

bare uitval.

Ook hier dUB geen formeel systeem van terugkoppeling van

kwaliteitsgegeven aan de monteuae wat als gevolg heeft dat

ook gerichte instructie door de onderbaas onmogelijk wordt.

- In de afwerking w~rdt de uitval per machine genoteerd <lP de

loopbonnen die met de partij meegaan.

We zien hier Qua dat er geen informatie over de werking van

de ~achine bij de machine zelf is te vinden.

Ann hat eind van de week geeft de totaaistaat van aIle

loopbonnen de uitval per machine per week,w~er.

III. f.3.? Kwaliteitsinformatie aan de leiding.

Over QC uitval in afwerking en eindkontrole van hat kwaliteits

laboratorium oeetaat e~n uitva16~gna~eringper week pe~ type.

t.re '\Tinden erop r

1) Uitval afucrk!ng naar oo~zaak gesplitst o •

2) Ultvsl gcvondon door eindkontrole naar categorie ge~plit8t.

3) Dc hceveolhcid gersparee~de buize~.

4) Ret uitval pcrcentego&

Daze week9i5nalerin~Mordt door de baas opgemaakt en dient te~

informatie van de essistent en de afd. chef.

De afd. ~h~f lcat do uitvel per cetegor~e ul~drukken in eGn

perc~nt~ge van de totale uitval.

Verderc lmali tei tsinfoT.me.tie over "foorbewe!:k:tngen en ;:r.ontcee



istuk IV. De 1
e rase s de voorbeverkingen.

IV. 1. Al gem~en.

De.ar de opdracht bestond 1.. i t h8t inbouT;lC'::? var e€n kwali tei tskoote;:;.-

Sien3~.:::rir.r, i.n de best':ln.ndH sitSn(31e~:i::G: w<.'s het :Oit!1rtpunt het verza

celen van gegevens over de bestaande signBlering op kwa~.i~eitsterrein.

Aangezien er geen formele kwa:iteitesignalering gehanteerd word en e~

Been gegevena waren over uitval in de verschillende bewerkingen moeet

hie~ee een begin gemaakt worden.

In de voorbewerking werden verschillende onderdelen bewerkt waarvan do

meoste 1 a 2 bewerkingen ondergingen die eenvoudig waren.

Anders was het met de metalen cijfers; deze ondergingen achteroenvclgenf

4 bewerkingen met hierbij de eis dat de doorlooptijd vanaf de 2° bewer_

l;:inR tot de monta.ge kort moest ~ijn, omda·c bederf -..rv.n hot mat2::').ac.l

Omdat dit docl van do voorbewerkingen.uit kwaliteits o06punt era bo

Ip.':'~:J:'ijk ~.,ae Herd ge~tart met het verze.molen van !n-reJ.itej.tsgege"eA1~

over de hew0rkins van h8t cijfcrmateriQal e

Ds gegevcns die bekend ~Bren zijn de volgcnde:

~) UurterieveD voor iederc bewerking.

2) Bsw0rldngoElnolheid voor iedere be.werking op ba,aj.s 'Van het nOi:"f\a.10

t0mpc~

3) Na enige intervicuws was hst rnogelijk een processchema v&n de voo~

bewerkingen op te ~etten.

4) De plann.tng ve.n de voorbeuerkingen uas te vinden ui t de 'l;]ed{plar..n~.:.'.S

voor de ~ontagegroep waBraan de onderdelen geleverd uerden.

v&n de aitval to achte~hclen.



1) Hat laten apart houden van de uitval in iedere bewerkingsgroep van

de cijferlijn en de hoeveelheden te noteren.

2) Het vaststellen van de uitval voor de gehele lijn door een input

output analyse.

De eerste methode betekende voor de we~kstera en de o~derbaas een aan-

zier-lijke hoeveelheid inapannin~. Immers aIle uitval ~oet apart genou

den worden en geteld worden.

Oak de betrouwhaarheid van dp. gegevens die op daze wijze verzameld

moesten worden kon niet te hoog worden verondersteld.

Om bovengenoemde redenen werd de cerate methode niet golcozen cn ward

bes10ten de tweede uit te voeren.

Dez'e methode \1orkt a1 s vo1g~ I

a. Stel de beginvoorraad aan het begin van de ~erkweDk vast in de ge

hele cijferlijn. (Vanaf de gestrekto bundclo in het magazijn tot en

met do uitgepono~e cijfe~G cp ~ekje8c)

b~ Nctoor do hocvoe1hoid ingekomen geotrekto b~nd3~G ?8r ~ook (~~p~t

VC-:ll hat oysteOl:l) ~

c. Nctef1r de hoeveelhej.d afgslovcrde. opgelcgde rol,jos par "J0ek (output

van het systeem)e

de BcpQ.o,l de cindvoo!'!."aad nan het einde v~n de we:-:kweek (~:;l.e

De uitval voIgt on uit de volgende rekeusom:

ui tve:lo (e. + b) - (c + d).

,
c-J$

De gegeven b en c waren reeds bekend voor de verloning van de werk-

ste:r.u.

De gegevens B en d rnoeoten vnstG~sto:d worden doc~ hat opnsEBn van de

Door deze gegevens samen met de onderbaas te verzaoelen kwam ueh~lve

het uitvalcijfer o~k nag het volgende aan het licht:



1) Het overzicht over de voorraad in de cijferlijn was zeer gebrekkig.

De plaatsen van opslag waren wieselend.

De wijze van opslag maakte het onmogelijk om de voorraad zonder

veel telwerk en uiteenFafelen te overzien.

2) Het transpor~ was gebrekkig; het cijfermateriaal werd vaak met de

handen aangeraakt wat in strijd was met de ei6 dat het materiaal op

de eerste pInata Gchoon moet tlijveu4

;) De grote variatie~ in voorraad niveau en de ongelijkheid in de voor

raad niveau's per cijfer toondcn aan dat een systematische bestu

ring onturak.

Door het slechta overzicht zou de voortgangskontrole bij een bopacld

besturingssysteem trouwens niet mogelijk zijn.

IV. 3" .An81yeo van de Le~'yem;.

Ra enige tijd verzamelen va~.deze uitvalgegovens bleok dat hat uit

val percentage ve..l.·j,JJerde van 12~ - 15 % (voorgokelkuleerd 5%) en d2.t·

het voorraadver~cnp in do verschillende voorraadpunten totaal oDbe~

~';,corDt 'ACO"

Ui t do anc.lysc vc.n hot hcgo u.i . t-ill'J.,ecer..te.e;o bleek het voJ.ge~clee

Do ui tve.loorzalccn rr:octen in hoofclz.aak gezocht \o1orden in de gebrck!cj.ge

me,mer van transportercn on cpGlaa:r.& Dc ui t\l'al doo:': be~..e7.'kingen ;.9

con frakti0 van de totalc uitva~"

Het l~o!2!l!a1.ei':-g..:,?: ve,n de u:i.-:;vpJ. vincH, hoofd7>e,Icel.ijlc plaa.ts in do la.at··

ate fasa 01; bij het uitsortercn on oploggen van de cijfers e

Er Herd besloten de uitvBl per c~jfer vast te stellen am een indruk

te krijgen van de verdel:i.ng v~n do ui tval over dEl "!erschillendc 0,1':-

fer:..~ •

cijf~rD in ~~~n&tellin~ me~ de cijfers 0, t, 6 en 6 niet ll~~luten»

waren d.w.z. ~emakkelijk bescnRiifbare uiteinden hadde~.



Uit de voorraadopname per cijfer in ieder voorraadpunt bleek duidelijk

het gebrek aan overzicht en systematische aanpak. Het voorraadverloop

was een uitstekend hulpmiddel om samen met de onderbaas het probleem

Gp een ko~~rcte wijze aan te pakken.

IV. t. Ger~troduceerde verbeteringpn.

Bij het bepalen van een verbeterd systeem en de invoer~ng arvan ward

in hoge mate rekening eehouden F-et het feit dat de o~derba&s het sy

steam moet leren hanteren en verandercn wanr.eer bepaaldc uitgangspur.tczl

veranderen.

Omdat de besturi~g vanuit een of ander systeao ale eerste cis ~telt ~at

or cen goed overzicht (voortgangokon~role) is werd allereerst het op

slag- en het transportprobleem herzi.en.

Om de oplo3singen hiervc>n d;lide::ijk aar. te goven ze:~ van .:i.od-ox' voo:r.ra6.d

punt de oude en de aew~jzigde uethcic becproken ~o~dcn. Ock ho~ vo~·

veoI' r,.a.ar on vanui t de -"oor~G.e-cl.pu.nte:."l. zaJ. C.:.(l\;:'3 bcz!.en worden •

.£(;~cle_u!',?·~h,?,g~>a De sJr;L'o::,:on wardon afgelmJ.pt vel'!

de band (die op aan haspel gawikkald is) cn

opgehangen aan twae ponnen e Als er 50 stroken

op de pennon ha4gc~ worden doze gebundelcl doo~

ze sa.Ulen ';;e binden met 2 No·~draadje8 boven cn

bened.~r~. (Il s trekker.")

1)e 0'·r'1,.,~ <'" •.• C\-«,1 "n ".,.., eon C" t~ "'e' no",'!-,,.,, (r>e ..... .-~"" ....,v........._ ......·, ........ u"u "-':"'..J '"" ...... ,'e.. ;.,; .", t.>...;...~\,-• ..5y. \~ I.",

near hEt sBga~ijn aobTecht& ~aar werden zc or

gestapeln in een vakje (e~rl vC'Jr iecle.:- cijrer).

He: is duidelijk ddt 'lo(J~' C:E' rr.anier V'l:1 bunde

le:-. (aan.i:::-ukken op dE: "kop" en de "st:'l.!'J.rt") en

de wijze van ve~'V(1~rerl en o£,slr:an veel bescha-
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trio ~ ~'t'A~F .

diging voorkwam (bossen bundels tegen elkaar).

Afhankelijk van de behoefte worden uit het

magazijn een aantal bUDdels s~1engenomen en

naar de H.F. ontgasserij gebracht. Hier worden

~e aan eon staaf in de R.F. ontguskolf gehan

gen (10 bundels tegelij~).

Vanuit de F.~. ontgaskcloffi worden ze vervol

gena weer sIs 103 naar de kast vervoerd.

gewijzigde methode: Bij nader inzien bleck de

voorraad gestrekte bundels in het magazijn

geen duidelijke voordelen op te leverenl

De benodigde hoeveelheid·bundela peZ' dag k~n":'

nen nl. (op basis van ds bestaande planning)

in minder dan %dag gestrekt worden; verder

if) de kana op het uitvallen van het cenvoudige

s tl'ckapparac, t zeo!' kl ej.n.. we. t cen veilighoido

voorraad onnodig m&~kt.

Di t voo,~raadpu!'lt werd duo geeliminee:o:>cl; ""111,8.]~-

rnoo het opslag problem!:l Or!. het ve:,:,voeraproblecr.'

ook eenvoucligeZ' uerden.

EX' ':lerden nu ne,melijI<: "mo l e r..tjeo" gemo..akt rne~

5 wieko~~ (zie tekening)

Doze molentjos varden direct bij hot strekken

mot het benodigdo mate~ia~l volgeaor~t on die

~en veT-der als dreger bij het t~ansport7 het

vessen en dragon en hot H.FG ontgassen.

Aanr~ken van het cijfermateriaal is DU allcon

nog nodig bij het opber~on van de ontgasto

b~ndelo in de kast~

En~elo bijkomende voordelon waren nags

1) De verdeling van de bundele over de H.~4

G.:?~ga5rui~1.te W3,S 11':.1 eell~kmc,tigE)r du.s be-

~) ~a ch~~Ge~roctte dis eo~st 10 bundols bc

~lroe.'7 kon Tnt tot 15 bunrlels warITp.!l opp:e-



o I 1. 3 I!.h~

VOORAAAj)aA~

De voorraad H.F. ontgaste bundels in de kast

werd gehandhaafd omdat er een reeele kans be

stond (ervaring uit het verleden) dat pen char

ge bij het H.F. ontgaoscn mislukte. Ala gewen

ste voorraadhoo~te werd aap.goho~~en ~ie hoe

veelheid die tijdens de levertijd van strekken

naar 111 t"Oonsen nO::.'L::le.l wmomer:. verbrui kt werd.

(+ een veiIizneidsvoorraad).

oude ~ethodet :n de ka3t stcnd voer ieder

cijfer een bak wnarin de bur-dele g8depon~crd

~lCrdQn. De?,o b~.klc:m w[',rer.. te klein on een bun-

del er in op te bergen. Gevol£ veel besch~di

ging, geen overzicht. Het vervoer van de.ka~t

near hat uitponsen ging weer met een bos bun

dels tegen alkaar. Ben ander bezwaar was Hl~st

in - first out" d.w.z. hat vanboven afnenen

van en aanvullan met imndels uaardoor een decl

van de voot'l:'8.ad zeel:' J.an[; kan blijven liggen.

nio;J.'4'c methode; In do ker::t ~.;e:rd cen bek gc

plaatst :::e':; 9 kolommer.. ledere '.:>undel uerd in

een 8c~~~tje geclepo~0e~d en in ieders kolon

stono.en een aan'Ga.J schul tjCD op 01kea.r o

Nu we,B E);<:' geen bC6Ch2.di8:;.~1g Dear van bundels

ondorling~

Ret over~icht wao zcer ffOC&e

Dear van beneden uit te nemen en van boven

Ba.n to vullen ~QS hot probleem van de stced8

cuder wordende voorraad vcorbije

Het V0l:''ifOer. m\e,r het ui tponson ging in de

ochuitjco e Oak nu geen beschadiging me0r~

Bet "lerder ~~rvcer on opslag gebeurde met rokjea en het leek niet nood

zakelijk hierin wijzigirig !:I.Em te brengen.

blee:n van de "besturinf:" aft!1 de orde.



Het volgende systeem werd gekazena

1) Vaststellen van het gewenste vaorraadniveau van ieder cijfer in de

verschillende voorraadpunten.

Ret c1.uidel':.jk aer.~reng3:1 var:. do~··e nivcau'c in de voorrs.adp~nten.

B.v. Door de rekjes uiteeponste cijfers per cijfez in kolommen te

zetten met een kaartje veer iedere kolom waarop de ~ewenste voorraad

hoogte voar dat cijfer is aangegever..

2) Systeem VE:.n ,,,erkuj. tgi.fte hieraan koppelen ale voIgt:

ledere ochtend de montage bevoorraden met ~ 1 dag voorraad opge

legde TekjoG d.i. iedcre montous8 cen voorraad van max. 3 rekjc8

gever.'.•

~. Aan de ha.nd van de afwijlci.ng 'van he~~ vooxraadnivee..u in 1 hot

bj,j ho'c oploggon.

- Deze wcrkstorA hevoorr&den voar de hele dag uit voorraad o 2

Acw de hand van do afwijkingen van hat niveau ven voorraacl 2 v~n

het geuensto het aantal to ponson rekjc8 vaststcllen en zo h~t

anntal \/c:rlcotcro bij het u~.tpon!ger; e;"~'0

Dez9 Lla~ier van ~erken vas mogelijk omdat da afdeling8plannin~voor cl~

to !!la'wn aantell":ln ger Heek voo~' cen pariocle van enkcle ITlQEl.nden V2.st-

lege



IV. 6. Voordelen van hpt nieuwe besturingsBysteem.

1) Person~elspC')€:rammerir'ba&n '~e hard Vln til" tUS:3eUvoorrarier, is nu

voor de b~hele ua~ ftuidelij~ op te zetten.

2) Dcor ~e rn~teriaaluiteifte is de kontrolc-mo3s1ijkheid vprrr=oot.

De uitvalbe~a:.ing per be~erkingEgroep is ~u gemDkkel~j~ in hot

systeerr ~e verwezeLlij~e~.

3) Delegeren aan direkt personeel mogelijk.

b.v. De werkster die ponst ziet zelf aan de hand van de afwijkingen

van vcorraednorm ~olko .cijfer ze moet ponsen.

4) Het is illogelijk 'om de doorlooptijd ve.naf het H.F. ontgassen te mini

maliserer...

De dirokte gevolgen (binn.en enkela we~en) w~rer.:

- Hot uitvelpcrcentage liep terug n~a~ 7%~

Achtergrondena minde!' Dlordighctd, betcrc kontroJe 0

- l~i~do!' beschadigingen door opslag on vervocr o

Het blaek dat 2 werksters in de totalG bezotting van do VOOrb0YCrkic~

g03i8t konden ~orden.

- De onderbeas had mogelijkheden tot bestu~ing en kontrole on ook E~er

tijd voor zijn leidinggevendo teak.

Hij kon 11\2 aa.n het begi,n van de uerkde.g' zijn teak voor die dag duid()

lijk vaststellen sn ~ijn mensen aan de hand hiervan inzetten.



IV. 2. Je ?e faser 1e ~ontage.

IV. ? 1. ;~e t kwal ito! tsaspec t in he t mont~ewer~

Slechte kwali~eit van ~emonteerde steller. is voer een belangrijk deel

een gcvolg va~ slecht ~o~teren doer de monteusc e~ in mindere nate

o~ daze reden heeft men in het mont~1etarief welbewust een bepa~lde

toeslag in de tijd opgenooen ~ie voor co.. &-ole door ria monteuse b2

stemd is.

~a de montage worden de lasplaatsen van de stellenmet grafiet bedekt

en vervolgens op sluitingen gekontroleerd.

Hierna volet cen 100/'0 visuele kontrole die dezelfde punten omvat alF!

de controle-opdrQcht van de rnonteuse (zie schena bl~~ 11)

IV. 2.2. De taak van de onderbaas in de montage.

De monta~e onderbHas heeft de leidi~g over de volgende ~roepens

15 mont0usCS voor typo A

9 montzuses voor type B

2 uerksters voor het met g-rafie t bedekken van do lassen

on het lcontrolercn op kort.sluitingen.

2 a 3 controleuses voor rle visuele kontrole.

He'i:; leidinggevc'n aan deze 29 meisjes betekent een zware taale voor dQ

ondorQaas~

Do bcwaking va~ de kwaliteit door de onderbBQs ~ebeurt voornamelijk

door het constateren van fouten samen met de controlegroep ~ de m04

ta~e-fase~ Nu vindt ook va~k reparatie plaats door de controleg~oe~

Gn de onderbaae.

Het inlichten van 10 montcuses over de In.rali tei t van hun PFoducten ,j0'

}.~cidentecl n0t e.l s ~evolrr h8 t ontbrokcn van F,erichte inst.:~·.. c-

J8 cndc~~caG hHCf~ co~ o~voldoende inzicht in het fo~tcnnivcau en de



IV. 2. ~. Het verzame] en va;, ~~eg,-:ven3 ovpr h."t kwali tei tc;niveau van de moctH.p;e.

Allereerst werd Lesloten h~t fout~n~iveau per mo~teuse va~t tp stellel

aemen met de onci.erbaas ,·rerd een Ii j at opgosteld van voorkoruel1do ftm-

teil.

Voor ::.edere I:lonteuse ',.;e:>:d 8<::n kaa::-t TL tgesc:1T.eV3r. vaar het veru'~'tie·lp.r.

van de kwali te.;tsinfc17'C:>.~.i.::.

Hierop werd genot€~r~l

~. Het aantBl fouten en het aantel prcducten voer ladere ~erkdeg.

2. Sen uitsplitsinR van h2t foutentoteal naar 30ort. (8 soorten).

De ~ang van zaken was ala voIgt:

De controleuses, die de dagproduktie van de monteusas Yolledig con

troleren, notaren de bcvengenoeude gegevens op de kaartjee. Eet ka2rt·

je wordt steeds weer opgehangon bij do desbetreffende mo~t~use.

n r• ~.4. lngovoerde veranrteringon 8n resul tateI:'). riaarvan,~.

Na 4 woken werden de gogevens v~n de keartjes 6ebruikt om het foutcn

percentage per montcusc P3~ week to bcrekcnen en de onderlinge ver

schillen te bestudaron. Het volgende bleak uit de gegevensB

c) Het fo~tenniveau van de monteuse lag ever het elgemeon hoog (~ ~~).

b) Er varen aanzienlijke Yerschil~en cnde~ling en ook grote verschil

len van dag tot dag voor een bepaalde monteuse.

Aan de hand van daze gegevens verd tot de volgencle stappen besloten~

Do controle opdracht die iedera nonteuse had. (Cecalculeerd in het

montagetaricf) werd ~eor benadrukt door de onderbaas om het kwali

teitsbeuustzijn op hoger peil te bren~en•

.. Dc onderb~.as moeet meet" tnG8zet ':f0l"den .i~. fl.e mcnteg'egroep em de

foutenocrzaken op te sporc~ e~ 22 te eli~j~9~en.

N~ 8 waken worden weer de raG~lt~ten van de k~ar~jcs geanalyso27~.



1. De foutenniveau's van de monteuses daalden op enkele na, (3 st'lks)

zeer dUidelijk.(ziA hijl!1<?e I )

2. Voo:: er.kele monteufles werd het mOFelL.jk een steekrroefsgewLjze

kontro18 in te voeren. Hun foutenniveau. was ui. l~ger dan ~%.

Ret foutenniveau van 2% word aen~emeJ.ij~ gencht door de &fde~in~6:ei-

De steel<pr~efsG..: .. i.J":;~ kontI'ole ,,'erkt al~ voIgt.

De steekproefgrootte is 20 stuks op een dagproduktie van + 85 stuks.

Het toegelaten foutenniveau werd gelegd op 2%.

Het aantal fouteri binnen 20 stuks is nu verdeeld volgens een Poioscn

verdeling met /u ~ 1~0 x 20 r.1 0,<1.

De toelaatbar.e leans 0' ont~~oc~t afkeuren van een partij t.g.v. ~et

~teekproef~eBultaatwerd bepaald c~ ± ~~.

Uit een Poisson tabol blijkt dat de kans op 2 of meer fouten ~n con

Pois8cnv2rdeling L:le'i; /',;. ,: 0 9 [;, Or.~gc'leGr 6~5 :~8o

A~s \10 n'(.1. de pa:ctij afkel'.r"n (due terugg0v<?n) bij net vinden van 2 cY.'

[:eer fov.tel.1 binnen de steekprocf van 20 ctuks~ betekent di t dat .i.n Ce···

middeld 6 van de 100 gavellen onterecht wordt af&ekc~~d.

Hiertegenover staat dat bij niet afkeuren (0 of 1 feut in de Bt~ek

proof) het l-Jerkelijke foutenpercentage in de nartt.i Imn verlopen van

0% tot 235~ met e<m gerniddelde botrom-!baarheid V2.r. 90)~~

Dit laatste is nu reden om de volgende voorbereidingcn te treffe~~

I:1dien men 2 mae,l ,icht~lk~~.!. (2 :JpeenvoJ.gende lferkdagen) afkeurt

d.u.z. 2 of mear fouten in de steekproef vindt 9 wordt or voor deze

be~ae.lde r:!onteu80 ~ee:c' o·t1'~!'r,.eg·e.an O!) ~OO% ccntr.a}c.

De }c~n3 op (~n~erGcht ~onclu~o~en

von hGF,'2,(' :'.f; dc.TJ. 2~b ~.f: ~u: ·~·~;"6 x

_.,t:...



Boven ooschreven stappen werden gedaan om de hieronder omRchreven

ideale situatie zo dicht r:lOp:elijk te benaderen.

2.5. Ideale oplosein.tt, en voorwaarden hiervoorl

Ala ideale Oplo8sing werdhet vol~ende gesteldl

De onderbaa.s bevindt zich vo~rtdurer.d in de monta.~egroep en neemt

een aantal malen per dag kleine steckproeven uit de produktie van

iedere monteuse. (ziehoofdstuk.VI.)

De infornatie ui t de steekproeven \Iorden genoteerd op een cumula tieve

~ui~jeskaart die bij'iedere montouRe hanet.

Optredende routen worden nu 8nel ontdekt enkunnen ter plaatso ge
corrigeerd worden bijv. door instructie of bijstellon c.q. vervangen

van hulpapparatuur.

Do cuoulatieve kruioj~8kaart dlent" dU2 als signaloring voor de rno'lte~

30 en de onderbaas.

ladera weck wcrdt het foutentotcal gedeeld op het totaal santal 5e

lccurde produkten en hierui t resul teort hot fOUtOi1 pej:'centage per week.

Do hees van de montage neuft n:l 0.on kalU'tenmep \:,{u',r.in po!:' :J10nteu6e 80'-:

k>,n"_J.~" tci tG- en 'een terupokeart z5.jn opg8~onor:.. Eot foutonpeX'contcB8

ever ~en ;",eok en hot geL:lJ.ddeldc, tOI!lpO kuni.'len. nu voor gIla ~"..c:,:ln.'oken

van eon j aar eecombineorc! "Jorden \-!e.(')X'gcgeven~ Di tis QUS eon signalc

ring op lnngere termijn voor kweliteit en kwantitoit per monteuso.

AJ.fl voorw£l_e_:~d9:i. voo:;:, het bereilcon ven bovenstaande oi tU8.tj.0 kunne:1

~Jorden genoGmd f

B) De 20nteuses moeten allen oen fou~cn;ercentage bereikoD dat laeor

if) ae.n c~. Di t om steekproefsge';lijze l<ontrole mogeJijk te maken.

b) De onderbaao zcl zijn Bandecht in hOofd~aak op de montage werkzeam-

heden meaten verri~hte~.

Aan daze vaorwRarde~ wordt nog niet voldaan; mogplijkH ~tapperl in de

realisering zijn hieronder Da~~egAvenl



ad a) Laag foutenniveau.

Dit zal bereikt worden als de onderbaas zich volledi~ inzet en

door in8truct~e fouter: in de werl<metLode eQ:·rif;pe!'~.• Oot: :wt

~ialer. z~jn nodie.

ad b) Als een laae; fout.ennivcau i.n de groep gereC'..lice~~d is zal een

st30kproefsgewijze contrale zi~ hebben en k~n dR kontrolegrce~

ingekrompen worden. Di t verschu~_ven van de inspenninp,- van con tro

legroap naar montageg~ozp.i8 voor de onderbaas een rnoeilijk

dilcmmc.• nl. zolang het fcutonnivee,u h.oog ie o:il.oet hij veel aan

d~cht 2P-n de controlegroep bested~n; en 30 lang hij roluticf

to veel inspanning geoft ean de controlgrocp zal het foute~

nivGA.u in do montagegroep niet delen.

Het zo'J. dus aan te bevelsn zijn de andere ta...1{en van de onder

baeD zoals materiaalvoorziening aan de onderbaas van de voor

bewerkingen vorden toevertrouwd.

ed c) De werl<methodc in de montage maakt het onmogelijk om op iedar

momont ~cn gcreedprodulct te controleren. De hele dagproduktie

van de monteuse onaergaat nl. ala groep cie verschillende fasen

van de montag~prGceso Ann bet eind van de dRg ~omen er dUB

geradc produktcn te voorscbijno

Een'eerste stap zou zijn de dagproduktie in tuee helfton te

splitaen. Dit maakt het mogelijk voor de cnderbaas om's morgens

on 'e middags bij iedera monteuse gereed produkt to Kontroleren.

ladera Montagecyclus komt nu ~weo k0Cr. voer pe~ da~ met een

tijdsverschil van eon halvo dug •

..
De resultaten van 8 weken met kraisjeskaarten met daarbij oen nog

niet vollodige mogelijke inzet van de onderbaas in deze richting

geven aan dat bovengenoemdo situatie e~n goode kans van slagen heeft n



r. 3 De 38 fase.- d f k'_ e a wer long.

IV 3.1. Nadere beschrijving van deze fase.

IV. 3.1.1. Algemene punten.

Dit deel van het proces verschilt van karakter met de twee vooraf

#iaande fe.sen.Hier zien we nl. een lijn van grote machines die ieder

bediend worden door een man.

Een summier overzicht van deze rase is gegeven in de situatiebeschrij

ving. (hoofdstuk II).

Allereerst zal hier nog een nadere omschrijving volgen waarna een ana

lyse zal plaats vinden.

Tar verduidelijking van de omschrijving is hieronder een schematische
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Bij het doorgeven van "stellen" van de montage naar de afwerking

vordt door de onderbaas van de montage bij een partij van ~eruid

deld 70 stuks een zgn. loopbon uitgeschreven.

Daze beataat uit twee delen die direet ne uitBehrijven geseheiden

worden. Een deel gaat naar de aantallen controle van de administra

tie (hierop staat datum van uitschrijven, afgeleverde aantal); het

andere deel gaat met de partij producten mee op zijn weg door de

afwerkin~ en de eindcontrole.

De uitval per bewerking kan op deze bon geregistreerd worden.

Dit deel van de bon gaat met de uitval terug near de baas van de

fabricage-afdeling die vanaf de bannen een uitvalsoverzicht maakt

voor iedere week (OOOO~lijn in de figuur).

Deze uitval wordt uitgesplitst in repareerbare en niet-repareerbare

producten. Repareren betekent praktisch aIleen "overbranden" dus

nog enige tijd op het brandraam zetten.

De rrerepareerde uitval gaat vergezeld van een reparatiebon naar de

eindcontrole waarna ook de uitval hieruit met de bon near de baas

van de fabricage-afdeiing gaat. (xxx-lijn in de figuur).

Daze neemt de resultaten over op het uitvalsoverzicht en stuurt de

reparatiebon evenals de gewone loopbonnen naar de aantallen admini~

stretie.,

De administratie gebr.uikt deze bonnen voor het vaststellen van de

tussenvoorraad in de afwerking; dit is nodig om de financiele maand

signalering te kunnen samenstellen. (waardering onderhanden work).

De informatie over de uitval per machine is aIleen bestemd voor de

leiding van de afdeline a18 techniJche informatie over het fabricage

proces; de administratie is aIleen gernteresseerd in het totale uit

valcijfer.

Bij de machines hangt een kaart waarop de ver,.,erkte aaniall£..1'l Horden..
genoteerd. Dit zijn gegevens voor de.verloningsadministratie 8

I IV. 3. 1 .? Narlere beschri,ivinf." van de be1-!erkinc;en~

Het inm:lel ten.

De man ann de insmel tr:rachine is' 3terk aa.n het teo:ro van de ITITlchine

gebonden er. ka~ on~ogelijk zelf de uitval i!lfo~matie no~eren. De



onderbaas noteert uitvalsinformatie en verlongin~~informatieop loop

bonnen resp. k~arten.

Hat pompen.

Hier is de gebondenheid aan de machine ~~Dder en bJljft er tijd over

voor duidelijke controle-opdrachten. Ook hier noteert de onderbaas

aIle gegevena.

Het branden.

Het branden op het brandraam vindt plaats in partijen van ~ 200 stuks

. waarbij het brandschema als voIgt is samengesteld:

1. Voorbranden.

AIle cijfers fungeren tegelijk als kathode en worden schoon ge

brand.

2. KWikpil verstuiven.

l1en stuurt een stroom door de gloeiopiraal die de kWikpil omvat.

~~erdoor smelt de glaswand van de kwikpil en kcmt het kwik vrij

in de buis. Deze behandeling heeft tot doel de levensduur van het

kathode materiaal op te voeren.

3. Nabranden.

Weer fungeren aIle cijfers tegelijk als kathode.

De totale brandtijd is on~eveer 3 uur.

Tijdens dit branden komt vee I Informatie vrij over de kwaliteit van

de producten. Dit is nl. de bewerking waarbij de buia kan functioneren

en nu traden de afwijkinqAn aan het licht. Baas of onderbaas noteren

de uitvalsgegevens op de loopbonnen.

IV$ 3.2. Analyse en voorstellen.

Allereerst zal voor iedere beuerking een analyse met een voorstel vol

gen:

Insmeltmachine.

Ret notGren van verloningSgegeverts (verW€rkte aantallen) ~n uitvals

gegevens op de verlonin~skaart zou h~t voordeel hebben dat de kwali-



teitsinformatie over de productie en de werkin~ van de machine bij

de machine te vinden is en niet langere tijd (± 1 week) verspreid

is over de loopbonnen, die met de producten het proces doorlopen.

Pompmachine.

Hier geldt dezelfde opmerking ala voor de inomeltmachine. Verder

moet men de pomp bediende duidelijke controle voorschriften geven

en die bij voorkeur op de werkplek aanbrengen (vanwe~e wiaselende

bezetting). Deze controlc-opdracht ZQU als voIgt kunnen worden o~

8chreven:

1. Voor het opzetten van de buizen op de pomp.

Het controlereh op Blas£outen en vuil in de buis.

Dit laatste is nu nog te herstellen; na het pompen

is dit onmogelijk.

2. Tijdens het pompen.

Het kontroleren van de gas~ullinF, van de buis,

waarbij ook de gewenste kontrole frequentie moet

worden aangegcven.

3. Na het pompen.

Bij het afnemen van de producten.

Controleren op glBS~out€D en afsaeltfoutenc

net branuraar.l.

Het bovengenoeQde voorstel bij ~et insmelten en pompen krijgt nag

meo:r.' betekenla bij het brand.rae.,:::',.

Het systematisch \...eergeven van de informatie over de kue,li tei t die

nu pas goed beBchi~baar komt betekent een'onellc ~ogelijkhcid tot

terugkoppeling bij gebloken afwijkingen.

De nauwkeurigheid van de hiergevonden informatie is voldoende ala men

weet dat 40% van de totale uitval v66r d~ eindkontrole Herdt gevonden

(blijkt ui t cijfers OV0X ~ e half jaar 1966). Deze nauvrkeurigheid kan

nog lI'tH'gTOO'~ worden door de buizen die 'op het brandraam niet ann de

sisen voldoen te annlyseren en aIle orin voorkemer.de fouten op de

signaleringskaart te zetten.

Ret b~enstaande zou sen verbeterde man~r van werken bet~kenen die

mogelijk is zander grate reorganisaties.



Bedoeld wordt het feit dat het kontroleren van de producten niet

door de fabrikant maar door het kwaliteits laboratorium plaats

vindt.

Over de gevolgen van deze organisatorische opzet wordt in detail

ingegaan in Hoofdstuk V. 1.2.

Het tot stand komenvan de weeksignalering wordt besproken in

Hoofdstuk V. 2.2.

Nu voIgt een analyse en een voorstel aangaande een algemeen punt

nl. de bonnenstroom.

Op dit moment is er geen reden de afgeleverde hoeveelheid per loop

bon op ± 70 stuks te stellen (afleveren van montage aan de afwerking).

Deze gewoonte is afkomstig uit de voorbije periode waarin het produc

tieniveau een factor 3 lager lag.

In die tijd was een partij van 70 stuks afkomstig van ~un bepaalde

monteuse en de bon droep haar loonnurnmer. Daze koppoling is er niet

maer en het is niet haalbaar om ze weer te herstellen.

De hoeveelheid per bon zal nu uit een ander oogpunt illoeten worden

vastgesteld.

E:m goede keuze is de capaciteit van het brandraam (t 200 stuks) of

wel 3 rekjes van ~ 70 atuks e

Deze werkwijze heert tot gevolg dat de bonnenstroom ~ de hoeveolheid

tijd voor het maken van hat uitvalsoyerzicht (nu enkela~ per week)

tot 1/3 deel van het oorspronkelijke worden teruggebracht •

..



stuk IV. 4. De 4
8

fasel de eindkontrole van de produkten door het kwaliteits

laboratorium •

• ~.1. Al~enene inlei~in~.

Allereerst moet iets dieper ingegaan worden op de keuringsmethoden die

men voIgt.

Aangezien de visuele kontrole van de produkten de meeste problemen geeft

zal het volgende handelen over daze kontrole aIleen.

In deze kontrole spealt de subjectieve beoordeling van de kontroleuse een

grote rol en ze gaf steeds opnieuw aanleiding tot misverstanden en wrij

vingen tUBsen de leiding van de produktie afdelingen de leiding van het

kwal. lab.

4.2. De keuringsmethode.

De kontroleuse plaatst 9 buizen op een houder met 9 buisvoetjes en keurt

dus 9 produkten tegelijk.

De keuring geschiedt door aIle cijfers na elkaar alB kathode te laten fun

geren. Daze cyclus wordt twee maal uitgevoerd nl. een keer bij lage- en

een keer bij hoge waarde van het spanningsverschil tussen anode - kathode.

Dit laatste i8 nodig orodat.de klanten specificatie van het produkt een

spanningsgebied vermeldt waarbinnen de buis goed moet werken. De erenzen

van dit gabied zijn nu de twes sp~nnin6sniveaues waarop de keuring plaats

vindt.

4.3. De bestaande foutensoorte~.

Er bestonden een twintigtal foutensoorten die roen kan samenvatten in een

aantal categorieen,

1. sprongen in het glas (baIlon, bodem)

2. het opgloeien van andere delen dan de kathodes (draadje, pooltje).

3. la,e- en montagefouten (anode los, scheef, ~luiting).

4. losee deeltjes in de buis (vuil, grafi~t, glas, miQa).

5. niet werkende buizen (fout in de gasvulling. in gelekt)~

6. "byali tei til van de bedekking van de cijfers door de ontlFlding (niet

volle bedekking, inhomogene bedekking afgekort N resp. I).

De fouten in de categorie~n 1 tim 5 zijn eenduidig te constateren en kun_

nen formeel ~een reden tot disCU8sie r,even, omdat de klanten-eiser. in

dft opzicht d~f~elij~ ~ij~.



Anders ligt dit met de "fouten" in catec;~rie 6. Bij de beoor:telin~ of de

bedekking van ~oede kwaliteit iG speelt de 8ubjectiviteit van de contro

leuse een belan~rijke role

Het blijkt namelijk zeer moeilijk duidelijke normen te introdueeren bij

de keuring op de kwaliteit van de bedekking waarbij te onderseheiden valt:

1. Het inhomogeen zijn van de bedekking. (fouteneode I)

De intensiteit van de ontlading varieert te sterk lange het cijferopper

vlak.

2. Het niet vol zijn van de bedekkin~~ (foutencode N)

Dit kan een grensgeval van 1 genoemd worden: een deel van het cijfer

oppervlak neemt niet deel aan de gasontlading.

De discuasie over de jUistheid van de keuringsresultaten was echter niet

aIleen gericht op deze categorie. Door wantrouwen en een aantal misver=

standen had men (hoofdzakelijk emotionele) bezwaren tegen de keuring.

Oorzaken waren: 1. De organisatorische opzet nl. het scheiden van de ver

antwoordelijkheid voor produktie en keuring. Hierop

zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaanQ

2. De kontroleuse inte~preteerde wat ze zag en bepaalde

zich niet tot constateren van een afwijking.

3. Onduidelijke afspraken over de inhoud van bepaalde

foutensoorten.

am de diseussie beter te richten en meer op basis van feiten te kunnen

voeren werd voorgesteld am door een experiment de "b/ali tei t van de keu

ring" te onderzoeken.

404. Experiment.

Doel: Het experiment had op de eerste pla~ts ten doel de discutabele pun

ten te scheiden van de duidelijka punten en aan de hand van ~eze uitsplit

sing een re~eler gesprek tussen fabrikant eri kwal. lab. op gang te brengen.

Uitvoering.

Er werd een partij van 21 buizen samengesteld uit goedgekeurde en afge

keurde buizen.
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27 bU~Zen<
18

goedgeketi~de buizen

9

afgekeurde bUiZen< 9

buizen uit categarie 6.

buizen uit cat. 1 tim 5.

De buizen Herden genummerd en :)ij herh9.1inf,' gekeurc.•

Er werd gekeurd op twee verschillende IDanieren nl.:

a. In combinatie. D~t was de methode die men steeds toepaste; dus 9 buizen

tegelijk keuren.

b. Individueel. De buizen werden eon voar een gekeurd.

AIle buizen werden twee keer op iedere manier gekeurd.

Het keuren op twee verschillende manieren werd gedaan am de bedekking te

k~ntroleren dat door de combinatie-keuring meer uitval ontstond omdct de

kontroleuse de buizen onderling zou vergelijken.

4,,5e ~ultaten~. (zie bijlage n)9

a. Combinatiekeuring.

Vergelijking van de 2 uitspraken ove~ iedere buio geeft de volgende

resultaten:

. 19 identiek beoordeeld

2 x 27 bUizen<

. 8 verschillen~ beoordeeld

Bij deze 8 buizen waren 3 exemplaren die bij een van de keuringen

een bepaalde fout vertoonden die bij de andere niet aanw€zig ~as.·

Daze mogelijkheid bestaat voor fouten in de categorie gloeifouten •

..
Over de 5 gevallen waarbij de uitspraken per buiB verschilden blijkt

het verschil steeds hetzelfde nl. een keer inhomogene bedekkin~

contstateren,de andere keer ~~

b. Individuele keuring.

Vergelijken van de resultaten geeft hier het volgende:

<
"9 iden-:iek beoordeRld

2 x 27 buizen

B verschillend beoordeeld



Bij deze 8 buizen is er een die bij de ena keuring een bepaalde fout Ver

toonde die niet meer optrad bij de andere keuring. ve overige vers~hillen

in de uitapraken zijn steeds hetzelfde ni. een keer inhomogene bedekking

een keer geen afwij~ing.

Bij een nadere bespreking van deze resultaten bleken de volgende dingent

1. De moeilijkheden bij de keuring bleken inderdaad aIleen beperkt te

zijn dat de foutensoort van de 6e categorie. Hierdoor kon het gesprek

gerichter plaats vinden.

2. Het verschil tussen de foutensoorten N en I was de kontroleuse niet

dUidelijk wat herleid kan worden tot een gebrekkige instructie van de

kontroleuse.

3. De bewering dat de kontroleuse bij de combinatiekeuring~ af zou'

keuren in de categorie N en I werd niet bevestigd door de resultaten:

hieruit bleek het omgekeerdc.

Een oplossing in de richting van individueel keuren werd niet onder

steund door deze resultaten.

Het proble0m dat nu overbleef was het verbeteren van de keuring m~b~to de

fouten van de 6e categorie.

Een " s tandeardbuis" nemen om'deze als n.orm tc hanteren blijft moeilijk,

cmdat inhoillogeen bedekt zijn en niet vbl bedekt zijn zich op te veel wijzen

lean mani.festeren waardoor de vergelijking met een bepaalde buis moeilijk

blijft.

Om een nadere oplossing te bespreken voIgt eerst een analyse van het

kontroleren. Bij het kontroleren spelen twee zaken een belangrijke rola

1. Een juist niveau van strengheid bij de keuring d.u.z. afgestemd op de

klanteneiseno

2. Een goed ondersch~idinesvermogenbij de persoon die kontroleert onafhan-..
kelijk van de strengheid.

controle-
3. Sxterl"'8 factoren. b.v. Hoeveelheid licht op de l~ontroletRfel, tempo

Het corrigeren van iemands strengheid is in het algemeen veel gemakkelijker

dan het verbeteren van iemands onderscheidingsvermogen.

Aangaande het punt strengheid van de keuring kan in deze situatie het vol

genae opg-emerkt worden:

Op de eerste plaRts moet er ieoand zijn die een duidelijk beeld heeft van

de klanteneisen en 1.i t kan ov"r 1. n:.!~en bi j he tins tr-ueren van de kon troleuse.



~e kontroleuse en de onderb8as zouden nu beiden geinstrue~rd ~oeten wo~

den om-het juiste niveau van strengheid te kunnen toepassen.

Op de tweedc plaats zal hat controleproces geregeld bezien moeten worden

om verlopen van het juiste niveau te kunnen constateren of te voorkomen.

Dit zou kunnen worden uitgevoerd door de onderbaas de opdracht te geven ge

regeld een gekeurde partij samen met de kontroleuse te herkeuren en ver

schillen te bespreken.

De opmerking dat de kontroleuse de norm is voor de hele keuring en dat

men zich daar niet mee moet bemoeien is onjuist omdat de norm die de kon

trol~use hanteert dUidelijk'afgeleid moet zijn van de klanteneisen die de

lei ding van de meetgroep aIleen bekend kunnen zijn.

Beide punten waren naar mijn inzicht verwaarlooed en kunnen toch een

reeele poging inhouden om te komen tot een juist strengheidsnivea~o

Het niet bewaken van het niveau van de strengheid had resp. heeft twae

ernstige gevolgen:

1. Het onterecht afkeuren van verkoopbare produkten

2. Een wantrouwende houding van de fab~ikant t.o.v. de resultaten van

kontrole.



":;uk V. 1. Algemene opmerkingen over de organisatie.

';. 1.1. Taakverdeling in de or~anisatie.

Om dit punt aan de orde te stellen moeten we het gehele verantwoor

delijkheidsgebied van de af~. chef bezien. De formele organisatie

is weergegeven in het onderstaande schema.
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B: I3A'iS
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De organisatie is ~rodukt,gerieht~ De a8sist~nten hebben een lijn

funktie en zijn verantwoordelijk voor een bepaald assortinent o

V~t opvalt zijn de plaatsen van assistent en baas op dezelfde lijn,

beiden staan boven hetzelfde.verantwoordelijkheidsgebied.

Proberen we een schets te geven van de informele structuur dan zien

we het volgende:

A-FO. CHef:

"I

I
I

I



Het verschil tusRen de formele en informele orgar.isatle is waar

schijnlijk een ~evolg v~n een onjuiste formele taakver~el~n~. En~ele

verschillen zijn:

- De baas noudt ziGh vaornar~lijk be~ig met de afwerkir~ Qn vervult

daar voor een deel een onderbazen taak.

De assistent is veel meer dan de baas direkt-gericht op de mon

tage en de voorbewerking.

De b~as in (B1) h€eft een onduidelijke plaats in de organisatie.

Formeel hoort hij onder assistent 1, maar in werkelijkheid kan

er Resteld worden dat hij eenzelfde taak heeft ala assistent 1 en

direct onder de afd. chef ressorteer't als verantrroordelijk man

voor een bepaald assortiment.
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Opmerkingen over de taakverdeling~

- Onderbaas 4 heeft als taak zowel leirtinggeve~ aan de voorbewerkinger I

van het ena assortiment, ala aan de montage van een ander assorti~,

mente

De bezwaren hiertegen zijn: eo De taRk is te omvangrijk voo~ e~n

onderbaas.

b. Het werk is te ongelijksoortig.

c. Hij heeft tHee chefs nl. de 'lassi~

stent 2" en assistent 3.

~ Onderbaas 3 heaft de lei1ing over een graep van 29 meisjes. Daar~

bij draagt hij de zorg vooi-een deel van de materiaalvoorziening

van de montaf,e. Deze te omvangrijke taak had tot gevolG dat een

goede b/aliteitsbewaking en een daaraan gekoppelde ~r.8tructie

vervaarloosd·verden. (iie fase 2, hoofdatuk IVa)

Voorstel voor.Org. opbouw



De plaats van de a~siste~ten is nu niet meer in de lijn. Ze ku~ne~

als opdracht krijgen de bewakin~ van de kwaliteit en het onder

zoeken van h~t technische proces (trouble-shooting).

Daar de technische inhoud van dit soort produktie (profeseionele

buizen) vr~J groot is, is deze speciale taak gerechtvaardigd.

- Op de eerste plaate zien we op bazenniveau een weggaan van een

produkt gerichte organisatie naar een organisatie die meer ge

richt is naar de aard van het werk.

De afwerkine van aIle buizen is ala proces zeer verschillend van

de voorbeverkingen en de mon~age. Montage en voorbew. zijn erg

arbeidsintensief (dUB veel mensen met kleine hulp app.); de af

werking is een proces met ~rote halfautomaten, bediend door 1 man.

Verner kan het maar weinig voorkomen dat atoringen in de voorbe=

werking en de montage op kwaliteitsgebied storingen in het afwer

kingsproces veroorzaken. B.v.r

Sen buis met een montage fout kan zonder problemen ingesmolten

en gepompt worden al moet natuurlijk deze fout eigenlijk niet voor

komen. Moeilijkheden op dit gebied zullen dus nauwelijks optreden

wat een acheiding in verantwoordelijkheid per fase gemakkelijker

maakt.

De taakverdeling op' onderbaze~ niveau ondervindt weinig verande=

ringo Onderbaae 4 draagt zijn leiding van de montage over aan

een onderbaaa die uit de afwerking komt o Verder krijgt hij de hele

materiaalvoorziening voar de montagegroep wat tot gevolg heeft

dat onderbaas 3 zich veal mear met kwaliteitsbewaking en instruc

tie in de montagegroep kan bezighouden.

v ~ 1.2 e .:D;.:e;........;,'C,;;:8.;,;;a;;::k::.,.·_...;v:..;a::;n:.:...:.:h;,;;e...;t:...;;k~\:.;.1a=l.;:i...;t;.:e;,;:i;.."'::.;"s=--=l.;;a:.;b;.;o;,;:r:,;a=...:;t.:;o=r:.:;i;,;:UID=8,

..

De hoofdtaken van het kwal. laboratorium zijns

vrijgave onderzoek.

Als een nieuw produkt ontwikkeld is bepaalt het kwal. lab. het

moment waarop de buis in fabricage genomen kan worden.

- onderzoek van klanten klachten.

De achterrrrond van klanten klachten wordt onderzooht en ~e

toetst a~n de kwaliteitseisen die in ~e klanten specificatie

staan.

Zij kunnen hieruit komen tot een veranderin~ in de controle-



eisen. Hierover houden ze nauw contact met de commerciele afd.

Een derde taak van het kwal. lat. is de controle v~n de pro

dukten: De controle omvat:

1. wekelijkse steekpr~ven uit de produktie.

Hierbij controleert men: - electrische eigenschappen (ont

steekspanning en~&)

- mechanische eigenschappen (val

proeven).

- de levensduur (duurproeven).

2. Dagelijkse IO~~ visuele controle van de produktie.

Het eerste deel van deze controletaak kan met enig recht toege

\r,ezen worden aan het kHal. lab. die uit hoogde van andere Vlerk<~

zaamheden (vrijgave onderzoek) over apparatuur moet beschikken

die ook voor daze controle's gebruikt wordt.

Hat het tweeds deel betreft zijn er de volgende bezuaren tegen

het controleren door het kwal. lab. aan te voeren:

1. De verant\-loorde1ijkheid voor slechte resultaten ligt niet a1

tijd duidelijk. De fabrikant zal geneigd zijn slechta resul~

taten voor een deel te verklaren uit de wijza van controle=

ren door het kHal. lab. en omgekeerd zal het kvtaL lab. de re,··

sultaten wijten aan slechte kwaliteit van de produktie. Dit

leidt tot ean handhaving van hat hoge uitva: percentage.

2. De terugkoppeling van de eindresultaten zal om bovengenoemde

reden niet zo intensief zijn en ook minder snel. Als de fa=

brikant zelf direct zijn produkten controleert zal de reactie~

tijd verkleind kunnen wor~en.

3. De con~roleeroep die los staat van de produktie kan fouten

moeilijker interpreteren dan mensen in de productiesfeer.

De uitvalgegevens zullen aan betrouwbaarheid winnen ale ze in

de produktiesfeer verzameld Horden.

4. Het laten controleren van de produktie door een andere instan_

tie is psychologisch onjuist, omdat het de indruk wekt van

een zeker wantrouwen van de fabricage. Veel beter is het de

fabrikan~ verantwoordelijk te etellcn voor de afgekeurde

door hem gecontroleerde produkte~.



Mijns inziens ver.iient het aallbevelind' de 100'1b cantrelle op vis~.l

ele :.nunten onder verant·....oordelijkheid van de aftieli!"l,;',ch~f te

Opmerkingen over de uitvaleignalering zelf .worden gcmaakt in hat

volgende deel van dit hoofdstuk.

v. 1.3. De plaats van de kwaliteitsdiertst~

De kwaliteitsdienst heeft tot taak het keuren van halffabrikaten

en eindprodukten (die reeds gekeurd zijn door het b1al. lab.) op

zuiver visuele eisen.

Oak verzorgt daze dienst de ingangscontrole van de materialen.

Over de eerate taak kan gezegd worden dat het toebedelen van deze

taak aan een instantie buiten de fabricage sfeer gevaren inhoudt

en weI am de volgende r~denen:

1. Beter is het eeri paging te daen am de mentaliteit van de lijn~

mensen t.a.v. kwaliteit te veranderen en proceecont~ole in de

1i.m te bOU\·,en.

(Quality cannot be inspected 9 but has to be built in).

2. De aangelegde visuele eisen komen vaak in conflict met de tech=

nische mogelijkheden en zijn daarom te eenzijdig (een i:l!looie"

lee die los Zit).

De tueede taak II de ingangscon~role" is een noodzakelijk kvaacL Bij

interne toel~veringen zou een goede uitgangscontrole bij de fabric>

kant voldoende garantie moe ten bieden voor een goede k",la1i tei t van

de materialen. Dit laaiste ligt moeilijker voor leverantien

van buiten het concern o



v. 2. Kwaliteitssignalering en orr1?nisatie struktuur

v. 2.1. De kwaliteitssienalering in de verschille~de rasen van hat pro

dttktieproces ••

Dij het behandelen van de verschillende fasen is rcedn opgemerkt

dat in de eerste 2 fasen creen forr:leel systeem van j~wal.:i.te:i.ts

signalering bestond bij de start v~n net onderzoek.

Grote af"lijkingen in de k';JC3.1i tei t konden ciooI' de ono.eI'bazon weI

ontdekt worden; een sY8tematis~he be~akinff ontbrak echtcr.

o Het niet verzamelen en gebruiken van informe,tie over cie k'"ali tei t

had geleid tot een verslapping van het kwaliteitsbewustzijn op aIle

niveau'G.

De leidins kon de kwaliteit van het werk nauwelijks beoordelen

omdat er geen gegeven~ waren.

In de 30 fase, de afwerking, was er e3n uitvalsingalering vi~

dE) loopbonnen. De onvolkoI;lenhed.en h;;'ervan zijn in de VI. 3. bospro-

SE.U:\envattend l.<:an gezegd Horden de, t de leiding lcuali tutief good

werken niet kon vaststellen 3n ook niet kon bevorderen.

Bij de bespreking van de fasen van het proces zi~n Q€ ondernomen

stappen em dit te verbeteren uitvoerig besproken.

Een ideale oplo8sing voor een kwaliteitssignalcring op de verschil

lende niveau's zal worden aangegeven in Hoofdstuk VI.

Ve 2.2.1. Beschpijving van de sienalerin~smet~ode•.

De baas van de afdeling maakt iedere week eon uitvelover

zicht door de informatie van de loopbonnen over te nemen.

Deze loopbonnon kozen ~et de afgekeurde producton teru~

bij de baas vanuit de eincicontroI"c. Deze selecteert uit de

uitval de te repareren produkten; dit zijn produkten die

door overbranden gerep3.:!"8ord kunnen \lorden. {te reparor-on

routen: niet volle bedekking t inhomogene bedeki<inG en r~loei

ende pooltjes). Het kan gebeuren dat meerdere malen a:ge-

keurd en ~erepar~erd wordt.



Op dit uitvaloverzicht staan de volgende gegeveus:

a) Over de niet te repareren uitval:

- bonnum~er vnn 1e partij

- het aantal gemonteerde buizen in de partij. Bij iedera

aflevering van gemonteerde "stellen" door cie montage

onderbaas aan de afwerking ontstaat cen bon waarop het

aantal verneld wordt.

- de uitval per partij

de uitsplitsing van de uitval per partij in fouten-

soorten.

De gevonden fouten staan op de loopbonnen.

b) Informatie 'over de gerepareerde produkten:

- bonnummer van de reparatiepartij

aantal reparatiebuizen per bon

- aantal goedgekeurde producten van de reparatiepartij.

De baas schrijft nl. een reparatiebon bij aflevering

van gerepareerde producten aan de eindcontrole.

c) Het uitvalpercentage.

Dit uitvalpercentage vordt als voIgt berekendr

0,Ltve!. over .~c _J:.ili~£l:,lE.£.brcng:stui t reparaJ<iieparti,jen)
totale af~elever.de buizen door montage.

v. 2.2.2. Analyse van deze signalerinP,'!..

De bonnumoers ~ijn nodig voor administratieve doeleinden

(zie Hoofdstuk IV. 3.) nl. het vaststellen van de hoeveel

heid produkten die in bewerking zij~.

De uitval per partij bestaat uit de uitval gevonden in de

beuerkingen van de afverldng en verder de ui tval gevonden

door de eindcontro10; deze is naar soort uitgesplitst.

Voor de gegevcns over reparatiepartijen gelden dezelfde op

roerkingen.

Bruikbaarheid van deze signalerint;.

Met bruikbaarheid wordt bedoeld de mute waarin de ,; 1 .
<> ... gmi er~ng



informatie ver~chaft over het procesverloop.

Hierover de volger.de opmerkin~en:

- De uitsplitsing van de uitvhl in soorten.

Vit het experiment met de eindcontrole bleek dat het ge

niddelde aantal fouten per uitvalouie ~ 1,5 is.

Een buia wordt afgeschreven op de eerste fout die bij de

controle blijkt. Het aantal fouten van ieder soort in de

uitvalsignalering is bijgevolg niet gelijk aan het totaal

aantal gemaakte fout~n van deze soort in het proces.

Het aantal fouten per soort dat gevonden wordt zal door

deze methone van keuren een toevalsgetal zijn.

Dit betekent dat verschillen van week tot \leek in de aan

tallen per foutenaoort niet geinterpreteerd kunnen worden

als werkelijke veranderingen in het produktieproces.

Het zal dus moeilijk zijn tendensen in het uitvalverloop

te ontdekken; alle~n sterke stijgingGn in een bepaalde ca

tegorie zullen zeer waarGchijnlijk ook verschijnen bij de

keurre SU1ta tEln.

- Het gesignaieerde uitvalpercentage.

Dj.jlagen lIT en IV oe'Jatten ~raficken vpn l1et directe '(}.:i. t,·

valpercentage per' \leck (v<36r reparatie) en he':; ui tv::lpcr

centage nu. reparatie.

Ret laatste is hat gesignaleerde uitvalpercentage op het

ui tvaloverzicht. Het is duidelijk dat hat ea:L'ste percen:

tage van primaire betekenis is als indicatie over het pro

cesverloop.

Het gesignaleerde percentage (uitvalpercentage ns repara~

tie) is om twee redenen minder betrouwbaar als indicatie

voor het procesverloop.

1. Het reparatie resultaat is fluctuerend; AIleen bepaalde

fouten zijn te repnrerec en deze kooen in visselende"

aantallen voor

2. TIe opbren,;;st ui t repnra ti,! is vaak ulkow.stie- ui t voor

bije peri~den. HAt komt eve~~el te voor3chijn in het



resultaat van eell latere Frojuctieperi<)de.

Bijvo0rbeeld in bijlage III:

Aan het ver"ichil i:-. verloop tU.-iBen Ll ..l weKel~ 1 Q en 22

is te zien dat een wcrkalijke stijc~ng VBn de uitval

afgevlakt wordt door de raparatie buize~. De afde

lingsleiding zal rtus va~k to laat (cnkelc weken) cen

verloop yen hot proces bemer~en.

Om bovengenoemde redenen verdient het aanbeveling naast het

uitvalperccntage n~ reparatie ~eer zeker oak het uitval

percenta~e vuor reparatie te signaleren, omdat dit nauw

kcurig het pr~cesverloop aangeeft. Het verschil van beide

percentages geeft verder een indruk over de reparatiein

spanning.

Ook verdient het aanbeveling het uitvalverloop grafisch

\'Jeer te geven.

Het ontdekken van tendensen in een rij uitvalcijfers die

sterk fluctueren is mooilijk2\o niet onmogelijk. VerdeI'

is een grafische weergave ook geschikter al~ ~iddel am

de a30istenten, bazen en onderbazen het procesvorloop te

leren zien.

In hoofdstuk VI zal een ideale opzet gegeven Yarden vaal'

een kwaliteitssignalering.



opzet voar een kwali tei t3si,p.Hlerintr.

VI. 1. Alge~ene ach~ergr~nd.

Het model dat we achter ieder signaleringssysteem kunnen zien is de

rer,-elkring.

VER4ELYk'iNQ-

NORM ... PROC.E5 weRICE
,

. ,11

Lij~ HE.iD

TI:RUCrkOF'PEL.1 NG

Als we denken aan een signaleringssysteem voor de kwaliteit van pro~

ducten en/of een produktieproces, zijn de volgende punten belangrijk:

- De werkelijkheid.

Als we de kwaliteii van product en/of proces willen kennen zullen

He een " mee tgrootheid" moeten hanteren, die deze kHaliteit represen

teert. Deze meetgrootheid is stochastisch van aard.

Bijna steeds zullen we de werkelijkheid proberen vast te stellen

door het beoordelen van een deel van de produktiestroom m.a.v.

door het nemen en beoordelen van een steekproef.

- De norIIL.

Deze norm moet een hantaerbare maat zijn voor de kwaliteit van een

product en/of een proces.

Ze zal zo gesteld moeten worden dat vergelijken met een meetgroot

heid van stochastische aard mogelijk is.

(gemiddelde met een bep~alde spreiding).

- De vergelijking.

"'fIe kunnen de werkelijkheid meten I:let een bepaalde regell!laat of fre<>

quentie. De criteria voor deze frequentie worden verderop besp~oken.

Als we da werkelijkheid uit sen steekproef wensen af te leiden (uit

kosten oogpunt) zal de norm die we ter vergelijking gebruiken op

de steekproefgrootte moe ten zijn af6estemd.



Norm en meetgrootheid ~ullen vaak in de vorm van een uitval- of foute~

percAntage ~~e"teld ·...orden. :3el.anf;ri-i'.<e punte:1 bij deze m!1!lier va:) refrelell

van de kwali~eit zijn:

... de frequentie var. het ~ten van l.~t reau}. taat

do grootte vsn do steekprocf ~curuit het rcoulta~t zal worden b8paeld.

Over de kc~ze van deze twee puntec kan het vo~gende cesteld worder.

Po. :'let ,'!elke n2."J.wkeuri.ghe::,<l en bet::-cuwbaarheid willen we k-..ali tei tsver- ~

mindering vaststellen. De nauwkeurigheid neemt toe reet n.

b. ~~lke controlefrequentie is nodi~.

Dit hangt or van af of ar snalle wijzi~ingen in het productieprcccG ku~

nen optreden en verder is de frequentie afhankolijlc van de productio~

onelhoic1.

c. Hooveol controletijd is or tor bcschikking.

~8 Hoo hocg is do controlotijd per p?oduct.

:1:0 (1.8:7.0 tijd hoog en :i,F.J de steekuY.'cef i{root dan ::noe'Gen '.Ie :JGn la3'o con",

trolcfr3quentic kiczon.

Zijn ~czo kosten'hoog dan is sen grote ~ 0n een hoge frequentie aan te

bevel en.

I VI. 2. De ~wBlituitBcigna~ering in het pr6ductioprocoCe (zie Bch0ma bInd 63)

riru z,eJ, v!ordcn overg~g2.an tot het b08c~~ri jven van oen kt-!c,li tc:;i tssi8'nalerine

voor de vorschill~ndo f~san van hot cndorzcchte productioPTOC0S~

In do voorbewerking wo~den ean aantRl onderdelen bewcrkt met behulp

van oenvoudi So (.,aaIt: handbediende) hulpappe.ratUU1Q

(" poi:1ogppare,tcn").

Di t :<a.n gebeuren door een norw vaor het ui tvalperCP-~lt3.F':e po::>r 'c,ewer

kin~ af te ~pine~. Deze oorm mo~t volgen uit hAt verza~elen van

uitvalgegevens per bewerking.
-.



Een nauwkeurige analyse van je ~itvalaorzaken kan hiertij Diet

achterwege blijven orndat de norm een reeele taakste~ling moet in

houden.

~ De benodigde kwaliteitsinformatie.

We kunnen het uitvalpercentage per dag c.q. per charge ala meet

grootheid gebruiken.

Nodig zijn dual - de uitval per charge c.q. dag

- de productie. per dag c.q. de chargegrootte.

~ Verwerken van de kwaliteitsinformatie op uitvoerend- en onderbazen~

niveau (Vergelijkingsproces).

We kunnen bij iedere bewerking een kaart uitschrijven waarop we de

ui tvalpercentages per dag c. q. per charge in de ti jd kunnen vleer·~

geven.

Deze kaart bevat tevens de norm die als voIgt weergegeven wordt:

We beschouHen de dagproduktie ala een steekproef uit een oneindig

grote populatie 9 die bestaat ui~ de verzarneling van aIle mogelijke

dagproduktiea.

De norm voor het uitvalpercentage in deze populatie hetben we vast

gesteld.

Aangezien het uitvalpercentage uit een steekproef voIgt, zal dit

resultaat met een zekere betrouwbaarheid tussen bepaalde grenzen

liggen de zgn. regelgrenzen.

Deze regelgr~nzen komen ala voIgt tot stand:

Stel de ala norm gestelde fractie uitval p. (het uitvalpercentage

110 p).

De fractie f,evonden in de steekproef noemen we p1 (het gevonden uit
1

valpercentage 100 p ).

Aangezien we in ie meeste GffVallen mo~r. ve~ond2rstel1en dAt np ~10

Cn is de steekprcef6roottc = dag?roductle) mog-en we aannemen dat l':et

aar.tal ui tvallers in de steeK;'roef (np 1 ) LnorI:1aal verdeeld is, r:.et

geniddelde:
-1
p = P



en spreiding: a 1 - Vp( 1-p)
p n

Als we ovp!' c~.rij:lini-"7skan8en voar beine >S'rer,zen kif~zen voIgt hier

uit de factrr u
i

(standaard - normale indeling).

De reg81~renzen worie~ nu als voIgt:

en

100 P + u Vp(1-J;}
1 n

100 p + u Vp (1-p) ,
2 :r.

overschrijdingskans ~1

overschrijding-skans 0(2.

(zio "Hodern KHali tei tsbele id I' door: Ir. A.:r.. Schuafsoa en
Ir. F.~. Villemze)

We zien dUB dat de regelgrens afhankelijk is van de steekproef-

grootte. (dagproductie).

Bij sterke variatie, van n zal de regolffrens dUB aangepast moeten

worden. Voar u uordt vaak de waarde 3 gekozen (tweezijdige over

schrijdingskans van 0,2%).

Men kan het meisje dat de beverking invocrt de kwaliteitsinforma

tie laten noteren en de onderbaas het uitvalpercentage en evt. de

regelgrenzen laten berekenen.

Bij overschrijding van de regelgrens onderneemt do onderbans actie

om de eventuele oorzaak te eliminere~.

- De kualiteitssigna13ring op de hogere leidinggevende niveau'o.

Ve kunnen op bazenniveau weer eenregelkaart gebruiken per bewerking

per \-reek.

Op de wijze a1s hiervoor besproken zet de baas hot uitvalpercentage

per. week per bewerking uit in een regelkaart met grcr.zcn die met

do weekproductie corrasponderen. (n = weekproductie.)

Het uitvalpercentaRe per weck en de productie per week worden door

de onderbaas aan de baas doorgegeven.

Overschrijding van de re~elgrGnzen moet gemeld worden aan de assi

stent van de afdeling (in dit ideaal bceld iR hij speciaal met de

kwalitcitsbeh8ersin~belast).

Geen ~cldin~ van de baas betekent dus geen aeconstctp.erde redan

tot ongerustheid.



VI. 2.? De rnonta~e.

In de montage zien we een complex v~n bewer~ingen die ~et bEhulp van

kleir.e api;a~aten ui tgevo.erd warden (J.asal~p.ar<:'.at).

Voor een kwaliteitssignaleringssyateern zijn de volgende punten inte

ressanta

- Het vA.ststellen van' de k,.rali tei tsnorm

De afdelin~sleiding zal op basis van ~egevens uit het verleden een

reeele kwaliteitsnorm moeten vaststellen vaak in de vorm van een

11 fou tenpercenta~e".'

Het bepalen van deze norm is een moeilijke zaak als er geen syste

matische aanpek heaft b~staan in de rnontagegroep.

Vaststellen van een norm is immers ecn taakstelling voar de mon

teusel

- De benodigde kwaliteitsinformatie.

Ve willen per montcuBO een inzicht hebben in het foutcnnivcau en

in de samenstellirig"van dit niveau.

H8t is zaer cffectief deze informatie gsdurende het rnontcgowork tc

verzamelen on te gebruiken als leiddread voor instructie bij het

montagewerk, of als indicetie voor het ~ijstellen van de puntlac

appareten.

De produktiesnelheid per monteusc is niet hoog en het is niet waar

schijnlijk dat er anelle en grote veranderingen in de kwaliteit

van het rnontagewerk zullen optreden.

Dit houdt in-dat we de frequentie van het controleren niet al te

haag hoeven to nemen. Als we verder kleine veranderingen in het

!cuali tei tsniveau \rillen signaleren zullen ""e vrij grote steekproo.•

yen moeten nemen (n groot)o

De ondorbass i~ t~ v~rkiezen boven con~'olcurs of controleusoc om

de cnntrole uit te vouren.

Hij kBn n.l. meteen beslissin~~n neffien bij het constatererl van af

wijkingen.



- )/ -

Hiervan ui tf;aflnrie zien we een v,rellS gestelct aun ue be>;ch.l. ~bare

controletijd.

Als rnen besluit deze beperkin~ aan ie beschikbare controletijd te

stellen en een ~edelijke frequentie kiest zal het resulteren in

kleine eteekproeven.

In deze situatie i.s aen zgn. cQmulatief steekproefsysteem een v,oede

oplossing.

Bij dit systeem beschouwen we nl. de resultaten cumulatief d.w.z.

we beschouwen steeds de resultaten van de gedane steekproeven samen.

De keuring wordt nu, schGrper naarmate het aantal steekproeven toe~

neemt omdat de controlebasis d.w.z. het aantal gekeurde producten

toeneemt. (n wordt groter).

- \veergeven en interpretercn van de steekproefresultaten op onder

bazenniveau..

Voor het wecrgeven van de steekproefresulteten kan de zgn. cumula

tieve kruisjeskaart ffebruikt worden (zie bijlage V ); deze moet d&n

oij de monteuse vorden opgehangen.

Overschrijden ven de trapsgewija verlopende lijn betekent nu dat

met een bepaalde onbetrouwbaarheid aangenomen moet Horden dat het

foutonnivGau hoger is gevorden.

Bij het model in bijlage V ' is deze onbetrouwbaarheid ~ 5~~, de

steekproefgrootte 10 stuks. De onderste zwarte lijn is gebaseerd

op een toelaatbaar uitvalpercentage van 0,5%, de bovenste op sen

toelaatbaar percentage van 2%.

De onderbaas neemt bij de monteuse de steekproeven, en geeft het

aantal fouten met een kruisje weer; vaarbij hij steeds begint op

het niveau van het vorige steekproefresultaatG

- Kvaliteitssignalering op lan0ere ter~mijn voer de montage.

Daze oignalering kunn€n we gabruiken om niveau veranderinGen op

lanffere termijn per monteuse vast te kunnen stelle~.

De vol~end~ methode kan ~ebruikt worden.



De onderbaas bepaalt per monteuse het foutenpercentage per week

dat vnl~t uit de steekproefresultaten.

Dit percentage wordt weergegeven op een kuart waarop de weekresul

taten voor ee1't juar kunnen Homen "teergegeven. (7.ie bijlage VI).

Oo~ op doze kaart kunnen we ~effel~renzen aangeven op de menier die

b:Lj de behe.ndelint~ van de voo~be'·!erkinf,'en G'egeV6!1 i",. 'Terder zijn

ook de g8~aakte fouten uitgEs~litst naar 30ort.

Een stijgende tren~ binnen de regelgrenzen kan een waarechuwing

zijnl een overschrijding van ~e rege!grenzen moet leiden tot actie

van de baas. Samen met de onderbaas moet er actie or~ernomen wo~der..

Voor de assistant van de afdeling, die in deze ideaal opzet speci

aal de ta.ak van de beheersLn.g van de kvlali tei t hp.eft, zou de vol_

gende methode van signalering bruikbaar zijn.

De baas bepaalt per week het foutenparcentage voor de montegegroep

van ieder type.

De QSeiDtent krijgt dit percentage met dae~bij het aantal gek€u~da

producten i~ die ITroep en zet ook dit percentage in oen regelka~ri

par groep met aangepaste ~egelgrenzen.

Dezc wljze van signaleren k~n e~voo~ zcrgen dat een stijgin~ van het

foutenniveau van de gehele grcep bijv. tengavolge van materiaalaf

wijkingen (alecht Insbare onderdelen) opg~merkt vordt. Dit laatste

kan n.l. gebeuren zonder dat er in individuale gevallen over

schrijding van de regelgrenzen optreedt.

Overschrijding van de regelgrenzen vanhet groepsniveau wordt nu

door de asststent geconstateerd. Deze laatste ligt hierover de af_

delinp;schef in.

In de afwerki~g zien we 8ne~~erkenQe halfautonaten ~ic doo~ 1 uan

bediend worden. Daze man voedt de 8achine en heaft een controlefuno~iE.

Bij het opzetten van een ideale kwaliteitsGi~nalerin~komen de vol-

gende punten naar voren. AanGezien bij deze ideaal opzet branden en



controle ;.:;ec:)mhineerrl. zijn woc-r: t het b>:'8.Tlden apart besproken.

- :-ret Vrlst3tf!11er. van :ie kWH.li~.ejt:~n(JrL1 ,)C':::' bewerkin.;.

Dit lean veer gebeuren door uit cijfers v~n het verleden een toe-

laatb&ar ~itval~8rc8ntaffe v~st te sto::on.

Omdat de~e 8a.chines Il sne lll pro~uceren. (1:, 150 uur) is hier een hog€)

kontrole frcquentie gewenat. (bijv. 1 steekproef per uur). De

steekproe.fgrootte kan hier op 1. 25 gesteld ~'lorden oI!ldat de contro!.c

tijd per produkt laag is.

De informatie die we nodig hebben is dus de uitval die j.n een steek

proef gevonden vordt.

- Ueerp,even en interpreteren van de verze..melde informatie.

Ue lw.nnen fleer ~r machine een regelkaart gebruilcen uaal'op de s'~eok

prnefreault~tenweergegeven worden.

De or:.derbaas neer.Jt· de steelcproe.ven en interpreteer'j; hat sieelcproef

res~ltaet. 3ij overschrijding van de regelgrens onderneeLlt de on~

derbaae veer'actio.

_ Kwaliteitssi~alering op langere termijn.

De onnerbaas kan het uitvalpercentage per machine per week door

geven aan de baas die ook deze ~egevens via een regelkaart inter

preteert.

Bij overschrijding van de regelgrens waarschuut de baas de assistent.

vr. • ? .. 4 .. Branden en eindcontrolc.

In de~e idsale opzet ~ordt uitE£3aan van een co~binatie van de laa~

ste bewerkinB (het branden) en ~e eindcontrole. Dc eindcontrole wordt

in ciez€ o~zoi; GOO!' «e proouc ti ~~ fdel i ng zel f ui t~vo'?r-::. REt; k'.Jal1-

tei t31a'lJora t0C'i um neemt steekrroeven ui tee ,,~'c(Jn ';rolc~er·i.e ,jro~uktie

e~ controle~rt op deze wijze h~t kwalite~t~niveau van ~~ af~elev~rde

p:-oducten.



~e cOrJoiaatip. vall bran~len P.r', kontrole::--en ka:1 men Zi';ll Rls volr,:t V(\f)r-

stp.l1en.

a. Aan hat bc[;'J.n van 01' ·Ujt.i:'HlS tlet branden kunnen reeds bui~en t'lor

den r;E-)~2~cO:';'-':'8t'C"" elie 'aepa8,lo.e fOl:-..ten vertonen. !-ien 1{an deze bui-

GenoteC-:l'C: '.!O!'cA t raJ:

s. Hat ~antal Rf~ek8urde buizen

b. Het aantelgevonden router.

Dit l~a~~te io n.l. in doorsnee

~Totcr dan het aantal afgeke~rne

b. Na afloo!l van het b:ca71.den ':JOrden de bui;>;en f.~elcontrolcerd en ge

analyBeerd. Veer ncteert men dezelfde gegevens als onder b.

Dc cap2.c~_t~:i. t ven hat br.a.r..6r2.[l_~ i.s + 2CO :::d;u.lco en r:e brandtijd

+ 3 u.u;...'.

\Ie Imnnen c~n partij die 0' het brandr.a?-!!l gaat beschom-1en e.L, een

steekproef uit de ~roduktie.

Om de resultaten uit ~eze s~ee~proef te kunnen interpreteren kunnen

<'.. ~ l-Iet u)_tvaJ.percentage per steekproef

kunnen ~c 712. sen keRrt mat regel-

grenzen Deergeven.

b. De uitval voo~ cia VQorneacste cate-

gorie~n kunncn we o~ dczelfda manier

veergeven en interpreter~n.

Bij overschrijding va~ de rzgelgrenzen mOEt de ba~s van de af

werking gewaarschuDd vorden door de onderbaas die de steekproef

resultaten interpretAer~.

is ::n licht de b2.as V2.l1 :ie n.ont3J';8 in al.= cie :..;to:~ir:_:l; uit cie !ton....

)e aSRistent krij~t van dE- baas van dO" afwerkinf~ ~e; u.i. :'val;igna

lerin;,,: jler week.

- .



a. Bet uitvalpercey;ta~e vo~r de ~r~JuktiA van die week v~6r ~3pa

ratie.

b. Het uitvalpercentage na reparatie.

c. De uitsplitsing van de uitval naar soort.

Een product dat na gerepareerd te zijn weer afg~~eurd wordt moet

als definitieve uitval beschouwd worden.

Het getal onder a kan weer 09 een regelkaart weergegeven worden

om toevallige en systemati~che effecten te kunnen onderscheiden.

Bij eventuele overschrijding van de regelgrens kan ook de uitval

per categorie op dezelfde wijze onderzocht worden om de oorzaak

van de wijziging vast te stellen.

De afdelingschef krijgt een grafiBch overzicht van de totaaluitval.

Hij moet verder met zijn assistent en de bazen op vaste tijden een

kwaliteitsbespreking beleggen. Op deze bespreking ishet nodig zowel

overschrijd.ingen aan de orda te stellen als een langdurig laag

foutenniveau, dit kan 1..10 betekenen dat een herziening van de norm

nodig is.

VI. 2.5. De steekproefsgewijze controle van het kwaliteitslaboratorium.

Hier zal men een steekproefsysteem moe ten hanteren dat past bij

het steekproefsysteem van de ingangscontrole van de klant.

Afkeuring van een partij buizen door het kwaliteitslaboratorium moet

onmiddellijk gemeld worden aan de assistent. Deze licht zijn chef

in als de afkeuring ernstige konsekwenties heeft voor de productie.

(Massale h~rkeuring of reparatie).
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