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Abstract 

V.D. T. produces pushbeits for continuously variabie transmissions. They expect a 
growth in sales from 200,000 unitslyear to 1 million in the year 2000. V.D.T. has at 
present a monopoly in the production of pushbeits and intends to maintain that position 
in the future. In order to be prepared for the future, a manufacturing system has been 
designed which will result in the decline of manufacturing costs and an increase of 
flexibility. 



Summary 

Van Do01ne 's Transmissie B.V. (V.D. T.) in Tilburg is a company whose main activities 
are the production of pushbeits for Continuously Variabie Transmisslons (CVT's), and the 
development of these transmissions. The CVT is a special type of automatic gearbox used 
in cars. The pushbelt is the critica! component of the CVT and consists of about 300 
elements and two loop packages. 

V.D. T. has at present a monopoly in the production of push beits and intends to maintain 
that position in the future. A growth in safes is expected in the future. Because most of its 
production means are non-standard machinery, which they themselves developed, a 
master's thesis was initiared to investigate how the production of pushbeits should develop 
in the future. 

In order to avoid making choices for the short-term development of the manufacturing 
system that might conflict with the long-term development, a manufacturing system for the 
year 2000 has been designed. The evaluation criteria used for alternative designs were: 
quality, lead time, cost-price, and suitability for the development strategy of V.D. T. 

The methad used for designing the manufacturing system was the Donker method, whereby 
product, market and technology are first analyzed in respect to their interrelations. The 
next step in the Donker methad consists of determining the Customer Order Disconnection 
Point. The COPD is a special stock point in the goods flow. Befare the COPD, goods are 
produced to stock; after the COPD, goods are produced on the basis of accepted 
customer orders. After determining the COPD, the design of the manufacturing system is 
analyzed in order to evaluate the need to split up the system into parallel subsystems. 
Splitring up is necessary if the junction requirements aren 't met by the undivided system. 

Regarding the future market, the following items we re investigated: product requirements, 
development in safes, variants demanded by customers, required lead time, and injluence 
of (potential) competitors. As a result of rhis market analysis, it became clear that quality 
is most important to customers, even more important than price. To estimate the develop
ment of pushbelt safes, three scenarios were made: a pessimistic, a realistic and an 
optimistic view of the market development. The dijferences between the scenarios are a 
function of the number of customers V.D. T. wil! attract. 

Acc01·ding to the realistic scenario, safes wil! grow to one mil/ion units/year in 2000. The 
lead time that customers demand from V.D. T. wil! be two months. Next to quality, 
delivery reliability is a very important item to customers, because their goods flow control 
is in most cases some sart of lust In Time system. With re gard to potenrial camperitors, 
the main condusion from the market analysis is that, although several potenrial campeti
tors exist, none wil! gain market share at the expense of V.D. T. befare 2000. The 
uncertainty conneered with esrimating the progress that potenttal camperitors make in 
solving their technica[ problems is the reason why manufacturing casts are important to 
V.D. T.. In order to maintain a monopoly in the long term, V.D. T. must be able to 
produce at such a low costievel that campelitors wil! nat enter the pushbelt market. 
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With regard to the produels V.D. T. will produce in the future, the investigated items 
were: structure, the product range that V.D. T. will offer, quality and costprice. 

In this master 's thesis the assumption is made that the structure of future pushbeits (New 
Generation) will basically be the same as the present pushbeits (Present Generation). The 
components of the NG, however will be different from the PG. The most important 
features of the NG are: the reduced noise, the improved producibility and the increased 
capability. The product range that V.D. T. will offer will be expanded to cover the 
complete car marker. Although the new generation is not yet on the marker, it can be 
expected that quality will increase as a result of improved process control and increased 
knowledge of the operation of pushbeits in genera!. In order to set a quantitative target 
for the costprice of the NG pushbelt, a learning curve was plotted. As a result from this, 
a target costprice of Dfl 76,- was determined. 

With regard to the technology that should be used to produce the pushbeits three analyses 
we re carried out that coincide with rhe three ma in manufacturing stages: element 
production, loop production, and assembly. 

The present element production consists of a sequence of ten manufacturing steps. As a 
first step, elements are fineblanked from coil mate rial. Each of the following steps adds a 
number of features to the elements. At present, a number of specially designed machinery 
is necessary for each manufacturing step. Whenever a different element variant needs to 
be produced, a change-over is necessary. Another disadvantage of the present element 
production is that it is characterised by a stochastic yield with regard to geometrical 
features of the elements. 

In the future, element production can be simplified thanks to the redesign of elements and 
the use of better production techniques. The number of manufacturing steps will be 
reduced to Jour. Every step will be universal, hence no change-overs other than the 
change of a die will be necessary in the future to produce a different variant. Furthermore 
element production will no langer have a stochastic yield with regard to geometrical 
features. 

A number of alternatives to realize the capacity needed were evaluated with regard to 
quality and manufacturing costs. From this review it became clear that fourfold fineblan
king in combination with decentral washing and deburring is most suitable for V.D. T .. 

Further research is necessary to reach the goal of manufacturing elements with universa/, 
bulk production techniques. The main focus of this research will have to be in fineblan
king and deburring. 

The present loop production consists of 15 manufacturing steps. Firstly pipes are 
produced from coil material. These pipes are then divided into rings. Each of the 
following steps adds a number of features to the loops. Tolerances are very tight, just like 
in element production. The diameter of a loop is customer dependent. Whenever a 
different variant (diameter) has to be produced, change-overs are necessary. At present 
the varying of diameters implies varying the thickness of coils. A consequence of this is 
that temporary unsalable stocks of raw material exist, resulting in stock costs. 
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In the future, loop production can be simpUfled by reducing the total number of manufac
turing steps from 15 to 7. Stock casts can be minimized by standardisation of raw 
materials. This standardisation also leads to more jlexibility of the manufacturing system. 

To realize the new loop production, various alternatives were reviewed. The main results 
of this analysis are that the present ring production can be replaced by a cheaper 
production methad and that a project which V.D. T. was about to start up (after bending 
of loops) can better be abandonned. The future project with the highest return on fnvest
ment is the use of an alternative material for the presently used maraging steel. 

The present assembly of pushbeits is completely manual. This means that the total Jactory 
yield is man-dependent. To minimize man-dependency, the production management 
considered mechanisation. A mechanisation concept was designed in order to explore the 
(im)possibility of automating the assembly. As a result from this analysis it became clear 
that mechanisation would not be the salution to the problem: it's too expensive and 
there 's only a slight decline in man-dependency. Better results can be achieved by a 
research study into the functionality of the end clearance of elements in a pushbelt. 
Therefore assembly can best be done manually in the future. 

Because element production won 't have stoellastic yield in the future, and lead times can 
be met with the designed manufacturing system, there wil! be no need in the future to 
make elements to stock. Because the same goes for loop production, the COPD is moved 
upstream: raw materials must be bought to stock, production can be made to order. 

The designed manufacturing system has been analyzed to investigate whether u 1s 
necessary to split it up into parallel systems, ro meer funcrion requirements. The result of 
this analysis is that parallel splitring is nor necessary for element production. Loop 
production will be split automatically ij the recommended standardisation of raw materials 
is carried out. 

A costprice calculation was carried out to check ij the target costprice of Dfl 76,- per unit 
can be achieved. From this calculation it can be inferred that a costprice of Dfl 62,- per 
unit is achtevabie with the new manufacturing system. 

In the transition period from the present manufacturing system to the future manufacturing 
system, it wil! be necessary to adjust the present element production means in order to 
avoid investing in machinery that can only be used for one year. For the same reason, 
light control of the lead time of the eliminarion of element grinding is necessary. 

Finally a short consideration was made, regarding the possible production of pushbeits in 
Japan. The main condusion is that V.D. T shouldn 't strive for production of pushbeits 
abroad. An attitude of waiting until Japanese customers place more pressure on V.D. T. 
for this is more suitable. 
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1. Inleiding 

Van Doorne's Transmissie 

In 1966 formeerde de grondlegger van het DAF-concern, de heer Hub van Doorne, een 
researchgroep die als taak het ontwerpen van een volautomatische traploze transmissie 
had. Reeds in 1969 werden de eerste proefritten gemaakt met een auto uitgerust met een 
Continu Variabele Transmissie (CVT). In 1972 maakte het ontwikkelingsteam zich los 
van het DAF-concern, en richtte Van Doorne's Transmissie B.V. (V.D.T.) op. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de CVT's volledig bij V.D.T. te gaan produce
ren. Men heeft zich echter volledig toegelegd op het produceren van de duwschakelband 
en de ontwikkeling van CVT's. De principewerking van de CVT berust op het traploos 
variëren van de overbrengingsverhouding tussen de ingaande en uitgaande as (zie 
figuur 1). 

figuur 1: principewerking CVT 

Als overbrengingsargaan wordt een duwband gebruikt. Deze bestaat uit twee snaarpakket
ten en circa 300 losse schakels. Voor detailinformatie m.b.t. de duwband wordt verwezen 
naar bijlage 2, blz. 2.3 t/m 2.5. De breedte van de poelie kan traploos worden ingesteld, 
waardoor de overbrengingsverhouding traploos kan worden gevarieerd. Uitgebreidere 
informatie over de werking van de CVT is te vinden in bijlage 2, blz. 2.1 t/m 2.3. 



1.1 Opdrachtomschrijving 

Aanleiding opdracht 

V.D.T. verwacht in de toekomst een stijgende vraag. Hiervoor zal de produktiecapaciteit 
uitgebreid moeten worden. Tevens zal in de toekomst een verandering optreden in de 
produktrange die V.D.T. op de markt brengt. Om deze nieuwe produkten te vervaardigen 
zullen andere processen worden toegepast. Detailinformatie over deze processen is te 
vinden in de bijlagen 3 en 4. 

In het verleden heeft men een uitbreiding van de produktiecapaciteit gerealiseerd door 
aanschaf van duplicaatmachines. Aanvankelijk dacht men op deze wijze door te moeten 
groeien: als een uitbreiding nodig zou zijn, zou men een duplicaat van een bestaande 
produktielijn bouwen (met inachtname van ervaringen van vorige lijnen), bij verdere groei 
nog één, enz. 

Produktieprocessen en -middelen worden door Y.D.T. zelf ontwikkeld. Ten aanzien van 
de ontwikkeling hiervan zijn er nog veel vrijheden. Daarom vraagt het management zich 
af of men met de geschetste manier van groeien nog op de goede weg is. 

Ruwe probleemschets 

De opdrachtgever wenst een uitgewerkt meerjarenplan waarin wordt beschreven hoe de 
produktie van duwbanden zich de komende acht jaren zal moeten ontwikkelen. Het 
onderzoek zal een beleidsvoorbereidende functie vervullen en zal mede als input dienen 
voor de strategische planning bij V.D. T. 

1.2 Uitwerking probleemstelling 

Op korte termijn is de volgende stap in de ontwikkeling van de fabriek voor V.D.T. het 
belangrijkste resultaat van het onderzoek. Om er voor te zorgen dat alle voorstellen voor 
veranderingen in de fabricage passen in de lange termijn visie, zal het onderzoek worden 
gestart door de scope op 8 jaar te zetten. In eerste instantie dient dus antwoord verkregen 
te worden op de vraag: 'hoe ziet het produktiesysteem van het jaar 2000 er uit'? 

Om een ontwerp te kunnen maken voor het jaar 2000 zal onderzocht moeten worden 
welke produkten in welke aantallen en in welke mixvariatie geproduceerd dienen te 
worden. Tevens dient onderzocht te worden met welke processen deze produkten gemaakt 
worden en welke capaciteit hiervoor benodigd is (aantal parallelle systemen en benodigde 
c.q. gewenste flexibiliteit). 
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De ontwerpen zullen o.a. worden getoetst op de mate waarin zij voldoen aan de volgende 
eva! uatiecriteria: 

de kwaliteit van de eindprodukten; 
de levertijd die gerealiseerd kan worden; 
de kostprijs van de eindprodukten; 
de mate waarin zij passen in de algemene groeistrategie van V.D.T. 

De produktie-organisatie in het jaar 2000 zal globaal worden beschreven: aangegeven zal 
worden hoeveel medewerkers benodigd zijn en welke kwalificaties deze moeten hebben. 
Er zal geen uitgebreide taakomschrijving worden opgesteld en er zal geen volledig 
onderzoek naar de organisatievorm plaatsvinden. De inspanning die hiervoor nodig is 
weegt waarschijnlijk niet op tegen de bruikbaarheid van het resultaat dat kan worden 
verkregen. 

Nadat het produktiesysteem van het jaar 2000 is ontworpen, zal dit worden vergeleken 
met het huidige systeem en zullen de verschillen worden geanalyseerd. Hieruit zal 
vervolgens een groeiplan worden ontwikkeld waarin wordt beschreven welke stappen 
achtereenvolgens gezet moeten worden om te komen tot het produktiesysteem van het jaar 
2000; niet om er star aan vast te houden, maar om een visie ten aanzien van de toekomst 
uit te drukken. 

Er zal dus worden aangegeven op welk tijdstip in welke capaciteiten moet worden 
geïnvesteerd en hoe deze capaciteiten moeten worden samengesteld om het gewenste 
produktiesysteem te vormen. Hierbij zal ook worden aangegeven waar onderzoek en 
ontwikkeling op moeten worden gericht om te komen tot het gewenste systeem. Keuzemo
gelijkheden zullen worden onderzocht op technische e11 financiële consequenties. 

Omdat bij V.D.T. gedachten leven om een tweede produktieplant in Zuid-Oost Azië te 
bouwen, zal onderzocht worden wat een geschikt tijdstip is om hierin te investeren. 
Hierbij zullen (globaal) diverse mogelijkheden met hun voor- en nadelen worden 
beschreven. 

Uitgangspunten 

Het onderzoek zal beperkt worden tot de produktie van duwbanden. Aan de produktie van 
andere produkten en diensten (bijv. pompen, broodzagen, ontwerp & consultancy CVT's, 
servicing CVT's) zal geen aandacht worden besteed. De redenen voor deze beperking 
zijn: 

wanneer deze produkten/diensten qua omzet boven een bepaald niveau komen zal 
hiervoor waarschijnlijk een aparte organisatie worden opgezet; 
deze produkten/diensten zullen waarschijnlijk geen effect hebben op de duwband
produktie; 
de onzekerheden m.b.t. andere produkten is groter, waardoor meer aannames 
gedaan moeten worden en de geldigheid van voorspellingen die nu gedaan worden 
zeer beperkt is; 
er is binnen V.D.T. op dit moment een grotere behoefte aan een uitgewerkt plan 
waarin de ontwikkeling van de bandenproduktie wordt beschreven, dan aan een 
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evaluatie m.b.t. andere produkten. 

Het onderzoek zal beperkt worden tot ontwikkelingen die tot 2000 in de fabricage kunnen 
worden gerealiseerd. Dit betekent dat ontwikkelingen waarvan kan worden verwacht dat 
ze nog in de research fase zullen zijn, niet nader worden onderzocht. 

De fabriek 2000 zal worden ontworpen voor het meest realistische scenario. Hierna zal 
worden bekeken wat de gevolgen zijn voor het produktiesysteem indien een pessimistisch 
dan wel optimistisch scenario wordt gevolgd. Deze zullen niet tot hetzelfde detailniveau 
worden uitgewerkt als het realistische scenario. Deze beperking geldt ook voor de 
groeiscenario's. 

Bij afwegingen tussen alternatieven zijn de pnontelten t.a.v. de evaluatiecriteria: 1. 
kwaliteit; 2. leverbetrouwbaarheid; 3. kostprijs. 

1.3 Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek kan worden onderverdeeld in drie delen: 

A het ontwerpen van het toekomstige produktiesysteem: fabriek-2000; 
B het vergelijken van de huidige situatie met de gewenste toekomstige situatie en het 

constateren van de verschillen; 
C het opstellen van groeiscenario's. 

Om de fabriek 2000 te kunnen ontwerpen zal gebruik gemaakt worden van de methode 
Donker [4]. 

Bij de methode Donker worden achtereenvolgens bepaald: 

1. produkt, markt en technologie; 
2. KOOP (klantenorderontkoppelpunt); 
3. mogelijke c.q. gewenste parallelle orderstromen; 
4. mogelijke c.q. gewenste segmentering van de orderstromen; 
5. invulling van de segmenten. 

De kenmerken van het produkt, de markt en de technologie vormen de input voor de 
overige stappen in het ontwerpproces. Uit het onderzoek naar deze entiteiten volgt welke 
produkten in welke hoeveelheden met welke principes moeten worden gefabriceerd. Door 
het te ontwerpen produktiesysteem zal hieraan moeten worden voldaan. 

Onderstaand volgt een overzicht van de aandachtspunten en de te beantwoorden vragen 
t.a.v. de vijf punten van de methode van Donker. 
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Produkt, markt en technologie 

Markt 

produkteisen: 
vraag: 

varianten: 
levertijd: 
concurrenten: 

Pt·odukt 

opbouw: 
range: 
kwaliteit: 
kostprijs: 

Technologie 

functie: 
materiaal: 

beheersing: 

flexibiliteit: 

betrouwbaarheid: 
capaciteit: 
investering: 

welke eisen worden door de klant aan de duwband gesteld? 
hoe groot zal de totaalvraag zijn in de toekomst; hoe zal deze zich 
in de tijd gezien ontwikkelen? 
welke varianten (typen) worden gevraagd? 
welke levertijd moet worden gerealiseerd?; hoe stabiel is de vraag? 
welke potentiële concurrenten zijn te onderscheiden en wat is 
hiervan de invloed voor V.D.T.? 

uit welke onderdelen is het produkt opgebouwd? 
welke varianten worden geproduceerd? 
hoe wordt voldaan aan de eisen van de klant? 
tegen welke kostprijs wordt het produkt gemaakt? 

welke functie heeft de (deel)processtap in het voortbrengingsproces? 
wat zijn in-, en outputs per processtap en welke hulpmaterialen zijn 
benodigd? 
hoe vindt de beheersing van het proces plaats en in hoeverre zijn 
afwijkingen in een (deel)proces in een later stadium corrigeerbaar? 
hoe lang duurt het omstellen van een produktiemiddel als een andere 
variant wordt geproduceerd? 
hoeveel afkeur wordt bij een bepaalde processtap geproduceerd? 
hoeveel produkten kunnen per processtap worden geproduceerd? 
welk bedrag moet per processtap worden geïnvesteerd? 

De analyse van de technologie zal eerst worden beschreven voor de schakelproduktie, 
vervolgens voor de snaarproduktie, en tenslotte voor de montage. Hierbij wordt steeds als 
eerste de huidige situatie beschreven. Daarna worden alternatieven geformuleerd voor de 
toekomst. Vervolgens wordt een keuze uit de alternatieven gemaakt op basis van de te 
verwachten kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en fabricagekostprijs. 

KOOP 

Het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) is het punt in het voortbrengingstraject dat de 
produktie op order scheidt van de produktie op voorraad (zie figuur 2 op pagina 6). 
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Produktie op 
voorraad 

KOOP 

figuur 2: KOOP 

Produktie op 
order 

Links van het KOOP vindt de produktie plaats op basis van een planning die gebaseerd is 
op toekomstige orders en wordt er dus geproduceerd op voorraad. Rechts vindt de 
produktie plaats op basis van geaccepteerde klantenorders. Door het kiezen van het KOOP 
wordt dus vastgelegd welke (halt)fabrikaten op voorraad gelegd worden. 

In dit onderzoek zal het KOOP slechts kwalitatief worden bepaald. Dit is mogelijk omdat 
hier door P. Sollewijn uitgebreid aandacht is besteed [19]. 

Parallelliseren 

Door middel van parallelliseren wordt de oorspronkelijke lijnstructuur opgesplitst in 
meerdere onafhankelijke lijnen die als het ware als mini-fabrieken zijn te beschouwen. 
Parallelliseren vanuit een bestaande situatie kan zowel het vervangen van één grote 
capaciteit door meerdere kleine betekenen als het samenvoegen van verschillende kleinere 
capaciteiten tot één groep. 

Segmenteren en invullen segmenten 

Onder segmenteren wordt verstaan: het opdelen van de parallelle stromen in deelstukken. 
Hiermee is segmenteren een vorm van parallelliseren op een lager detailniveau. Onder de 
invulling van een segment wordt verstaan het kiezen en specificeren van een machine. 
Omdat in stap 3 al rekening gehouden wordt met kenmerken van de uitvoeringsvorm van 
processtappen vinden parallellisering en segmentering in feite in dezelfde stap plaats. 

Samenvattend: 
Door de markt en het produkt te analyseren wordt vastgesteld hoeveel en welke produkten 
met behulp van het produktiesysteem geproduceerd dienen te worden. Door bij de analyse 
van de technologie, meerdere alternatieven tegen elkaar af te wegen kan worden bepaald 
met welke opzet van het produktiesysteem het beste aan de marktvraag kan worden vol
daan, in termen van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en fabricagekostprijs. 

Met behulp van deze gegevens is het tevens mogelijk om op basis van een kwalitatieve 
onderbouwing het KOOP te kiezen. Hierna kan worden vastgesteld of parallelliseren 
gewenst is. 
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2. Marktanalyse 

Met betrekking tot de doelmarkt voor V.D.T. is onderzocht: 
welke eisen stellen klanten aan het produkt?; 
hoe zal de totaalvraag zich in de tijd gezien ontwikkelen?; 
hoe zal de verdeling zijn over de verschillende typen?; 
welke levertijd wordt gevraagd en welke variatie treedt op in de vraag?; 
wat is de invloed van potentiële concurrenten? 

Onderstaand volgt een weergave van de belangrijkste resultaten van de marktanalyse. 
Voor detailinformatie wordt verwezen naar bijlage 1. 

Produkteisen 

De eisen die klanten stellen aan duwbanden hebben betrekking op levensduur bij een 
bepaalde technische specificatie, zie bijlage 1, blz. 1.1. In deze technische specificatie 
zijn eisen opgenomen t.a.v. o.a. koppel, toerental, rendement etc. Deze specificatie is 
onderdeel van het onderhandelingsproces voordat leveringen plaatsvinden. Omdat per 
klant een specificatie wordt opgesteld kan één type band onder verschillende omstandig
heden worden toegepast. Geluid, of beter: het ontbreken daarvan blijkt een belangrijke 
klanteis te zijn. Geluid wordt niet opgenomen in de technische specificatie, maar 
geëvalueerd m.b.v. consumentenpanels. Prijs is belangrijk voor klanten, doch momenteel 
niet het belangrijkste. Het blijkt dat klanten kwaliteit het belangrijkste vinden. 

Vraag 

Voor de schattingen van de afzet van banden is met marketing deskundigen binnen 
V.D.T. een aanpassing gemaakt op het vijfjarenplan. Vanwege de onzekerheden die bij 
het schatten van de afzet op lange termijn optreden is een pessimistische, een optimisti
sche en een realistische schatting gemaakt. Hierbij is er van uitgegaan dat tot 2000 geen 
banden zullen worden verkocht aan Amerikaanse autoproducenten. Tussen het realisti
sche- en optimistische scenario treedt vanaf 1998 een groot verschil op. De oorzaak 
hiervan is dat er bij de optimistische schatting vanuit wordt gegaan dat Toyota en een 
aantal volgers CVT's zullen toepassen. In het realistische scenario wordt er van uitgegaan 
dat er in 2000 acht klanten zullen zijn: drie Europese en vijf Aziatische. Voor detailinfor
matie wordt verwezen naar bijlage 1, blz. 1.2 t/m 1. 7 en appendix 1. 

•• 
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In de onderstaande figuren is de afzet volgens de drie scenario's weergegeven. 

Geaggregeerde verkoopschatting 
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figuur 3: totaalschatting afzet 
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Voor het realistische scenario is de afzet uitgesplitst naar Europa en Zuid-Oost Azië: 
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figuur 4: verdeling afzetschatting naar regio 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat in de toekomst ongeveer 33% afgezet zal worden 
aan Europese klanten en 67% aan klanten in Zuid-Oost Azië. 

Varianten 

V.D.T. brengt momenteel vijf verschillende duwbanden op de markt. Deze vormen samen 
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de huidige generatie, hierna te noemen: HG. In de toekomst zal het toepassingsgebied van 
de duwband worden uitgebreid. Hiertoe wordt een nieuwe generatie duwbanden ontwik
keld, hierna te noemen NG. Door de markt te segmenteren op basis van koppel en 
toerental en dit te combineren met het toepassingsgebied van de NG-bandtypen is een 
schatting mogelijk van de verdeling van de afzet naar typen, zie bijlage 1, blz. 1.6 en 
appendix 1. Voor de betekenis van de aanduidingen 24/6, 24/9, etc. wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3: produktanalyse. Er zijn geen potentiële klanten die eisen stellen die de 
specificatie van de 30/9 variant te boven gaat. In dit onderzoek wordt er dus van 
uitgegaan dat de 30112 variant niet op de markt gebracht zal worden voor 2000. 

Verkoopschatting naar type 
(realistische schatting) 
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figuur 5: scharring afzet naar type 

In figuur 5 is tevens aangegeven hoe vervanging van de HG door de NG zal plaatsvinden 
met betrekking tot de verkoopaantallen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar 
bijlage 7, blz. 7.1 t/m 7.4. Zoals uit figuur 5 blijkt zullen de 24/9 en de 24112 variant 
voor het grootste deel de afzet bepalen in 2000. 

Levet1ijd en vraagvariatie 

De autoproducenten stellen aan hun leveranciers zeer hoge eisen m.b.t. leverbetrouwbaar
heid. Om hun voorraadkosten te minimaliseren wordt veelal gewerkt met afroepschema's, 
waardoor de voorraadkosten (gedeeltelijk) worden afgewenteld op de toeleveranciers. 
Door te werken met afroepschema's ligt de gewenste levertijd steeds vast; de gevraagde 
hoeveelheid varieert per afroep. Omdat momenteel sprake is van een rollende planning 
waarbij V.D.T. zes perioden vooruit op 10% nauwkeurig weet wat elke klant afneemt is 
de voorspelbaarheid van de vraag groot. Er zijn in de huidige situatie geen contractuele 
afspraken gemaakt over de verschillen in grootte tussen twee opeenvolgende afroepen. Als 
gevolg hiervan kunnen pieken in de periode-afzetten optreden, zie het getallenvoorbeeld in 
bijlage 1, blz. 1.7. In figuur 6 zijn de periode-afzetten voor 1990 en 1991 weergegeven. 
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Afzetpatroon 1990-1991 
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Periode ........ 
figuur 6: afzet per periode gedurende 1990-1991 

Mede door deze fluctuaties in periode-afzetten zijn relatief grote voorraden eindprodokten 
nodig. Indien een dergelijk patroon zich zou voordoen in 2000, zou een zeer grote 
voorraad eindprodokten of een grote overcapaciteit benodigd zijn. Om deze fluctuaties te 
beperken zijn waarschijnlijk afspraken met afnemers hierover noodzakelijk1. Het 
beperken van fluctuaties kan voor afnemers aantrekkelijker gemaakt worden door in plaats 
van de huidige staffelkorting een soort 'gelijkmatigheidsbonus' te geven. 

Potentiële concurrentie 

Bij elk van de schattingen van de afzet is er van uitgegaan dat er tot 2000 geen concur
renten zijn die marktaandeel zullen veroveren ten koste van V.D.T. Dit wil niet zeggen 
dat er geen potentiële concurrenten zijn: Nissan beproeft momenteel een alternatief voor 
de duwband CVT. Tot op heden is deze transmissie nog in het prototype stadium. Indien 
deze transmissie het produktiestadium zou bereiken zou dit zowel een positief als een 
negatief effect kunnen hebben. Een andere potentiële concurrent voor de duwband CVT is 
de kettingvariatoL Deze is momenteel reeds in het produktiestadium, hoewel de geprodu
ceerde aantallen nog gering zijn (200-300 auto's per maand). De beoordeling van deze 
CVT door potentiële afnemers van V.D.T. is echter niet gunstig. Vooral het geluid wordt 
als storend ervaren. Dit lijkt een technisch onoplosbaar probleem, omdat het inherent is 
aan het gebruik van een ketting als overbrengingsorgaan. 

De grootste bedreiging voor V.D. T. m.b.t. concurrentie ligt verscholen in een onbekende 
duwband imitator. Wanneer er een producent is (zonder dat V.D.T. hierover kennis 

1Naar aanleiding van figuur 6 en het getallenvoorbeeld van bijlage 1 zijn er onderhandelingen met Fuji 
geopend. Hieruit is de afspraak voortgevloeid dat Fuji de schommelingen in de vraag zal beperken. 
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heeft), die ver gevorderd is met de ontwikkeling van een duwband, zou deze aan 
autoproducenten een alternatief kunnen bieden, waardoor V.D.T. haar monopoliepositie 
kwijtraakt. Hierdoor zou prijs een concurrentiefactor worden. Vandaar dat vooral voor de 
lange termijn een daling van de fabricagekostprijs van belang is voor V.D. T. 

De belangrijkste voordelen die V.D.T. op potentiële concurrenten heeft zijn: 
de grote technologische stap van laboratoriumschaal naar massafabricage is vijf 
jaar geleden gezet, waardoor men reeds veel ervaring heeft opgedaan; 
V.D. T. is reeds op de markt met een produkt dat zich in de praktijk heeft bewe
zen; 
V.D.T. is reeds vijf jaar bezig met een continue daling van de fabricagekosten; 
V.D.T. beschikt over een eigen CVT ontwikkelbureau, waarmee zij de ontwikkel
afdelingen van potentiële klanten kan ondersteunen. 

Detailinformatie met betrekking tot potentiële concurrentie is te vinden in bijlage 1, blz 
1. 9 t/m 1.14. 
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3. Produktanalyse 

Met betrekking tot de prodokten die V.D.T. aan zal bieden aan de markt is onderzocht: 

hoe is de opbouw van het produkt?; 
welke varianten zullen worden geproduceerd?; 
hoe wordt voldaan aan de eisen van de klanten?; 
hoe zal de fabricagekostprijs zich ontwikkelen?. 

Onderstaand volgt een beknopte weergave van de produktanalyse. Voor een uitgebreidere 
beschrijving wordt verwezen naar bijlage 2. 

Opbouw 

De duwband is opgebouwd uit een groot aantal metalen schakels en twee snaarpakketten 
(zie figuur 7). 

Nop 

Oor 

Ujf 
Zadel ~-r=::------, 

Flank 

Steekmaat 

figuur 7: opbouw duwband & benaming schakelkenmerken 

Snaarpakket 

! 
i 

71 

Za dalf 
oorspleet 

De snaarpakketten bestaan uit een aantal nauwkeurig in elkaar passende ringen. Deze 
vormen als het ware de geleiderails voor de schakels. Door het inklemmen van de 
~•chakels tussen de schijven kan d.m.v. wrijving het motorvermogen worden overgebracht. 

Hl~t motorvermogen dat kan worden overgebracht is afhankelijk van de doorsnede van het 
snmenpakket. Door deze doorsnede te vergroten (meer snaren per pakket en/of bredere 
snaren) kan het over te brengen vermogen worden vergroot. 

Naar verwachting zal de opbouw van de duwband in 2000 gelijk zijn aan de huidige 
duwb~nd: twee snaarpakketten en een groot aantal schakels. Uitgebreidere informatie over 
snaren en schakels is te vinden in bijlage 2, blz. 2.3 t/m 2.5. 
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Range 

De HG bandenrange die V.D.T. op de markt brengt bestaat uit vijf varianten. De 
doorsnede van het pakket wordt gevarieerd door het aantal snaren per pakket te variëren. 
De snaarbreedte is voor alle varianten gelijk. De HG band kan worden gekenmerkt door: 
de schakelvorm en -dikte, het aantal snaren per pakket en de diameter van de eerste 
snaar. In figuur 8 is aangegeven welke banden samengesteld kunnen worden door 
combinatie van snaarpakketten en schakels. Met een pijl is aangegeven welke combinaties 
momenteel aan klanten geleverd worden. Bij de mixbanden worden dikke schakels 
(2,25 mm) met dunne schakels gemixed om de geluidproduktie te beperken. 

VORM 
SCHAKEL 

DIKTE 

SCHAKEL 

AANTAL 

SNAREN 

01Af..1ETER 

SNAAR 1 

A~ 189,5 MM 

6 ~ 208,8 MM 

I~ 
-----~-

figuur 8: de huidige produktrange 

Bij de NG banden zullen zowel snaarbreedte als het aantal snaren per pakket worden 
gevarieerd, om variatie in het over te brengen koppel mogelijk te maken. De NG band 
wordt gekarakteriseerd door: de steekmaat van de schakel (24 of 30 mm), het aantal 
snaren per pakket (6,9 of 12 snaren, vandaar de aanduidingen: 24/6, 24/9, 30/9 etc.) en 
de diameter van de eerste snaar. Uitgaande van de realistische schatting van de marktont
wikkeling (zie appendix 1 van bijlage 1) zullen in 2000 vier verschillende banddiameters 
gevraagd worden. Dit heeft tot gevolg dat er van elk bandtype maximaal vier lengtevari
anten zullen bestaan. Niet elke klant zal elk type toepassen. Daarom wordt het aantal 

\combinaties beperkt. Door het gebruik van dunne schakels wordt de geluidproduktie van 
de band beperkt. Als gevolg hiervan zullen in de NG geen mixbanden worden opgeno
men. 

Dclor snaarpakketten en schakels te combineren tot banden, en daarbij rekening te houden 
met de verwachte afzet leidt dit tot de produktrange die V.D.T. aan zal bieden aan de 
markt, zie figuur 9. 
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figuur 9: toekomstige produktrange 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de diameters A en B nu al vastliggen; de diameters 
C en D zijn schattingen op basis van prototypes die momenteel worden ontwikkeld. 
Uitgebreide informatie over de huidige en de nieuwe generatie duwbanden is te vinden in 
bijlage 2, blz 2.5 t/m 2.9. 

Er bestaan binnen V.D.T. ideeën om een duwband te ontwikkelen, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van één snaarpakket i.p.v. twee (de zgn. enkelpakketband). Het voordeel 
van een dergelijke band is dat deze eenvoudiger en goedkoper is te produceren. Voordat 
de ontwikkeling van deze band start, zullen eerst de NG banden volledig uitontwikkeld 
moeten zijn. De ontwikkeling van de eerste band van de NG zal in 1993 worden 
afgerond, en heeft daarmee ongeveer vijf jaar geduurd. De verwachting is dat de 
ontwikkeling van de overige banden van de NG omstreeks 1996 zal zijn afgerond. Het 
totale ontwikkeltraject voor de NG komt daarmee op acht jaar. Er zijn geen aanwijzingen 
dat het ontwikkelen van de enkelpakketband aanzienlijk sneller zal verlopen. Daarom 
wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat de enkelpakketband in 2000 nog in ontwikke
ling zal zijn en nog niet volledig in produktie. 

Kwaliteit 

Onder kwaliteit wordt in dit rapport verstaan: de mate waarin het produkt voldoet aan de 
eisen van de klant [7]. Er bestaat momenteel nog geen concrete klantvraag naar NG 
banden. De specificatie is onderwerp van onderhandeling. Daarom kan nu nog geen harde 
uitspraak gedaan worden m.b.t. de kwaliteit van de NG banden. De verwachting is echter 
dat door continue verbetering van de procesbeheersing en vergroting van de kennis van de 
ba.ndeigenschappen, de kwaliteit zal kunnen worden verbeterd. Met prototypen van de NG 
banden zijn reedc;; proeven gedaan. Door toepassing van dunnere schakels blijkt een 
geluictsreductie op te treden, hetgeen als voorbeeld moge dienen voor de toegenomen 
kwalÏ te it. Voor meer informatie met betrekking tot kwaliteit wordt verwezen naar 
bijlage 2, blz. 2.9 t/m 2.12. 
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Fabricagekostprijs 

Om een schatting te kunnen maken van de fabricagekostprijs (hierna te noemen: FKP) 
zijn gegevens nodig over het technische produktiesysteem, zoals o.a. materiaalverbruik, 
geïnvesteerd vermogen, en benodigd aantal mensen. Donker [4] geeft in zijn ontwerpme
thodiek geen methode voor het bepalen van de FKP. Een gefundeerde schatting is echter 
pas mogelijk als een ontwerp voor het produktiesysteem gemaakt is. 

Om een eerste schatting te kunnen maken van de FKP is er voor gekozen om gebruik te 
maken van de learning curve [5, 6, 15]. Met deze methode kan een schatting gemaakt 
worden zonder dat het produktiesysteem is ontworpen. Hiermee wordt een kwantitatief 
evaluatiemiddel voor het ontwerp gecreëerd: ontwerpen zullen tot een kostprijs moeten 
leiden die minimaal gelijk is aan de FKP die op basis van de learning curve is berekend. 

In zijn oorspronkelijke vorm wordt in de learning curve het verband gelegd tussen het 
aantal direkte arbeidsuren die nodig zijn om een taak uit te voeren en het cumulatief 
aantal malen dat deze taak is uitgevoerd. Het blijkt in de praktijk dat het benodigd aantal 
arbeidsuren met een vast percentage daalt wanneer het aantal taakuitvoeringen verdubbelt, 
omdat allerlei leereffecten optreden. Wanneer dit verband op een dubbellogaritmische 
schaal wordt aangegeven is het dus lineair. De experience curve is een variant van de 
learning curve. Hierbij wordt tot uitdrukking gebracht dat niet alleen het aantal direkte 
arbeidsuren met een vast percentage daalt, maar ook de totale kosten om een produkt te 
fabriceren. Door de daling van de FKP in het verleden als basis te nemen, en hieruit te 
extrapoleren, wordt dus een schatting verkregen van de FKP in de toekomst. In figuur 10 
is de experience curve voor de duwbandproduktie bij V.D.T. weergegeven en de extrapo
latie op basis van de realistische verkoopschatting. 
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figuur 10: experience curve V.D. T. 
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De in de figuur weergegeven FKP is opgebouwd uit: direkt materiaal, indirect materiaal, 
directe arbeid, ondersteuning, en vaste kosten. Voor elk van deze kostensoorten kunnen 
deellearning curves worden opgesteld, om per aspect het leereffect te analyseren, en 
kwantitatieve doelen te stellen. Deze deellearning curves, en de vergelijking met de FKP 
op basis van het ontworpen systeem, zijn weergegeven in bijlage 6, blz. 6.10 t/m 6.15 en 
appendix 1. Aan het einde van hoofdstuk 8, als het ontwerp van het toekomstige produk
tiesysteem vastligt, zal door het berekenen van de FKP, worden geëvalueerd of het 
gestelde doel met het ontwerp kan worden bereikt. 

Op basis van de experience curve wordt geschat dat de FKP in 2000, fl 76,- per band zal 
bedragen. Bij het pessimistische verkoopscenario wordt de FKP fl 81,- ;in het optimis
tische scenario: fl 73,-. De berekende fl 76,- is dus het minimale doel voor het te 
ontwerpen produktiesysteem. Ter vergelijking: de huidige FKP bedraagt fl 161, = 
(nacalculatie 1991). Voor de gegevens waarop de experience curve is gebaseerd en de 
berekeningen wordt verwezen naar bijlage 2, blz. 2.13 t/m 2.19. 
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4. Technologie-analyse: schakelproduktie 

In de vorige twee hoofdstukken is bepaald wat er met behulp van het produktiesysteem in 
de toekomst geproduceerd moet worden, hoeveel en tegen welke kostprijs. In de 
hoofdstukken 4, 5 en 6 zal worden bepaald hoe er geproduceerd zou kunnen worden. In 
dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de technologie-analyse van de 
schakelproduktie beschreven, voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar 
bijlage 3. 

4.1 De huidige situatie 

In tïguur 11 is de huidige situatie met betrekking tot de schakelproduktie weergegeven. 
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~Stansen 1 Wassen Trommelen Harden . . 
l. -·-·- ·-·-·-·-·_.I 

~ ~ij~~c~h~~~n~;,.. _,..~ ~;~sti1?~; ~!,. -··~1 Wassen t=l ==c~~~~~t;a~~+~~ 
___ ---~' 
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'Y=..=·-y/ Trommelen ~-~~~~•~· rt , so eren, 

Montage 
- - - - - - - -

~ 
'-- Systeemgrens 

,---·-·-ï . . 
I I Enkelstuks bewerking, universeel 
··-------· 
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, Enkelstuks bewerking, specifiek L===> Transport d.m.v. rolcontainers {180 kg) 

Batch bewerking, universeel --+ Transport d.m.v. bakken (30 kg) 

figuur 11: de huidige situatie 

Universele bewerkingen zijn voor ieder schakeltype hetzelfde; bij specifieke bewerkingen 
moeten machines verschillend ingesteld worden, afhankelijk van het schakeltype dat wordt 
geproduceerd. Voor een uitgebreide beschrijving van de huidige schakelproduktie wordt 
verwezen naar bijlage 3, blz. 3.1 t/m 3.14. 
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Het schakelproduktieproces kent een stochastische opbrengst ten aanzien van geometrische 
kenmerken van de schakels. Om een duwband te kunnen assembleren kunnen schakels 
niet willekeurig samen in een band worden gebouwd. De schakels die worden gebruikt 
om een band te assembleren moeten met betrekking tot deze geometrische kenmerken 
gelijk zijn. Als laatste processtap bij de schakelproduktie wordt ieC:ere schakel daarom 
gemeten en gesorteerd. Hierbij wordt van elke schakel een aantal geometrische ken
merken gemeten. Afhankelijk van deze meting worden de schakels verdeeld (gesorteerd) 
in een aantal klassen. Per klasse is de geometrie van de schakels hetzelfde. Er zijn 1215 
klassen waarin een schakel terecht kan komen. Om een band te kunnen bouwen moeten 
schakels uit verschillende klassen in een bepaalde verhouding worden gemixed. Bij deze 
processtap worden dus geen eigenschappen toegevoegd aan de schakels, maar wordt in 
feite bepaald hoe de voorgaande processtappen zijn verlopen. Er wordt bij deze proces
stap dus informatie gegenereerd die noodzakelijk is bij de montage. 

Een belangrijk kenmerk van de huidige schakelproduktie is dat na het stansen door middel 
van seriescheiding batches worden gevormd. Een serie bestaat uit een aantal schakels die 
met één gereedschap, met een bepaalde pers uit een bepaalde rol ingangsmateriaal worden 
geproduceerd. Gedurende de gehele procesat1oop blijven deze series gescheiden. Er zijn 
twee redenen waarom seriescheiding wordt toegepast in de schakelproduktie. 

De eerste reden is dat er verschil in parallelliteit bestaat tussen verschillende series. De 
parallelliteit wordt bij het meten/sorteren niet gemeten. Als series niet zouden worden 
gescheiden, zou de informatie m.b.t. de parallelliteit verloren gaan en is beheersing van 
het mixen van schakels voor de montage niet meer mogelijk. 

Een tweede reden voor het toepassen van seriescheiding, is het optreden van verschillen 
met betrekking tot de overige geometrische kenmerken van de schakel per serie. Als 
gevolg van deze verschillen moeten de 'niet-bulk-bewerkingen' bewerkingen per serie 
anders worden ingesteld. Seriescheiding is dus één van de middelen die worden gebruikt 
om de produktie te beheersen. 

Aan het (gedwongen) scheiden van series zijn de volgende consequenties verbonden: 
Tussen de bewerking van twee series op één machine moet leegloop worden 
ingelast om vermenging te voorkomen. 
Het is bij de montage onmogelijk om de FIFO (First In First Out) volgorde te 
hanteren. Dit leidt er toe dat schakels van klassen die relatief weinig voorkomen 
erg lang als tussenvoorraad liggen. Om deze schakels te gebruiken moet veelal een 
hermeting plaatsvinden, omdat als gevolg van veranderingen in omgevingscondities 
(temperatuur, luchtvochtigheid, etc.) de resultaten van de meting slechts 8 weken 
geldig zijn. 
Sturing t.a.v. de opbrengst van de produktie is slechts in geringe mate mogelijk. 
Er moeten per serie gegevens worden geregistreerd en verwerkt. 
Series moeten apart worden verplaatst. 
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Capaciteit 

Onderstaand volgt een overzicht van de geïnstalleerde capaciteit van schakelproduktie
lijn 1, met de belangrijkste kentallen. 

Bewerking Omsteltijd Afkeur Aantal Aantal Totale 
per machine [%] machines Operators Capaciteit 

[min] [bnd/jr * 
1000] 

Afwikkelen/ 
30 2 2 6 306 

Stansen 

Wassen 20 0 1 964 

Trommelen 15 0,02 1 3 353 

Harden 20 0,4 1 588 

Lijfschuren 120/2401 0,5 5 3 400 

Zadel/ 
120/28801 0,6 13 10 355 

Oorslijpen 

Wassen 20 0 1 964 

Ruwstralen 120 0,5 2 3 353 

Trommelen 1') 0 1 552 

Meten/ 
120 3 6 3 386 

sorteren 

1) 120 min: omstellen naar andere dikte; 240 c.q. 2880 min: omstellen naar zeta-variant 

rabel 1: overzichr geii1.walleerde capacireir schakellijn 1 

Voor de produktie van de NG banden is reeds capaciteit geïnstalleerd in schakellijn 2. 
Deze wordt momenteel niet gebruikt, maar kan als aanvulling dienen voor de schakel
lijn 1. Met uitzondering van het stansen zijn de processen van schakellijn 2 identiek aan 
de processen van schakellijn 1. De capaciteiten zijn weergegeven in tabel 2 op pagina 20. 
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Bewerking Capaciteit (HG) 
[banden/jr * 1000] 

Stansen 153 

Trommelen 353 

Harden 588 

Lijfschuren (50) 

Trommelen 552 

(Meten/ sorteren) (50) 

tabel 2: overzicht geïnstalleerde capaciteit schakellijn 2 
t.b.v. produktie HG banden. 

N.B. Ook ten behoeve van het lijfschuren en meten/sorteren is in schakellijn 2 capaciteit 
geïnstalleerd; deze is niet inzetbaar voor de produktie van de HG banden. 

Wanneer de geïnstalleerde capaciteit van schakellijn 2 buiten beschouwing wordt gelaten 
voor de produktie van NG banden, blijkt uit tabel 1 dat stansen de kritische bewerking is 
qua capaciteit. De produktiecapaciteit voor schakels ligt dan op 306.000 banden per jaar. 
Als deze capaciteit, hoewel in principe bedoeld voor de produktie van de NG banden, wel 
wordt meegerekend bij de capaciteitsbepaling van de HG banden, dan blijken ruwstralen 
en zadel/oorslijpen de kritische bewerkingen te zijn. De produktiecapaciteit voor schakels 
komt dan op 353.000 banden per jaar. 

Deze bewerkingen zijn in het produktieproces waarmee de NG banden gefabriceerd 
worden geëlimineerd. Omdat de vraag naar HG banden in de toekomst de kritische 
capaciteiten niet zal overschrijden, zie hoofdstuk 2, kan worden geconcludeerd dat niet 
meer geïnvesteerd hoeft te worden in capaciteit voor produktie van HG banden. 

In de aanloopfase van de NG bandenproduktie zullen nog enkele specifieke bewerkingen 
zoals in schakellijn 1 voorkomen. Hierbij dienen dan machines van schakellijn 1 geschikt 
gemaakt te worden voor produktie van NG banden. Deze problematiek wordt besproken 
in hoofdstuk 9. 
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4.2 De toekomstige situatie: alternatieven 

In deze paragraaf zullen de ontwikkelingen voor de toekomst van de schakelproduktie 
worden beschreven. Eerst zal het nieuwe produktieproces worden beschreven, daarna 
worden alternatieven voor de voorziening in capaciteit geformuleerd. 

Er wordt binnen V.D. T. gedacht over het toepassen van sinteren voor de schakelproduktie 
in de toekomst. Omdat dit momenteel het onderwerp van een interne studie is, is in dit 
onderzoek geen aandacht besteed aan deze produktietechniek. 

Bij de schakelproduktie is het doel om zoveel mogelijk enkelstuks-, en schakeltype 
specifieke bewerkingen te elimineren. Het resultaat hiervan is dan een produktieproces 
met uitsluitend universele bewerkingen, waarbij meer sprake kan zijn van stroomgsgewij
ze produktie. Het voordeel hiervan is dat een zeer flexibel produktiesysteem wordt 
verkregen, waarbij niet geïnvesteerd hoeft te worden in machines die speciaal geschikt 
zijn voor de produktie van één type schakel. Hierdoor is men voor de bezetting van de 
machines minder afhankelijk van één klant, omdat meerdere typen met dezelfde machines 
kunnen worden geproduceerd. 

Het doel is dan ook om te komen tot de procesvolgorde: stansen, wassen, harden, 
trommelen. Deze procesvolgorde wordt enerzijds mogelijk door de aanpassingen in het 
produktontwerp van de NG banden en anderzijds door verbeteringen t.a.v. de huidige 
processen. Onderstaand volgt een korte beschrijving van de nieuwe processen, voor een 
uitgebreide beschrijving: zie bijlage 3, blz. 3.15 t/m 3.20. 

De NG banden zal worden geproduceerd met éénfase fijnstansen. Als ingangsmateriaal zal 
dunner en smaller bandstaal worden gebruikt. Tevens is de vorm vereenvoudigd. Bij het 
éénfase fijnstansen worden de schakelcontour en de nop/kuil in één opspanning gemaakt. 
Tevens wordt bij de NG het ruwwaarde profiel van de flank ingestanst, waardoor het 
ruwstralen kan vervallen. Als gevolg van het vormen van de schakel in één opspanning en 
het vervallen van het stralen van de schakels, wordt de nauwkeurigheid van de nop/kuil
positie zodanig vergroot dat het meten en sorteren van schakels kan vervallen. Vanwege 
de verbeteringen in het stansgereedschap en door het gebruik van dunner materiaal, 
wordt ook de nauwkeurigheid ten aanzien van de parallelliteit sterk verbeterd. Hierdoor is 
het waarschijnlijk dat op den duur ook het mixen van schakels kan vervallen. Als gevolg 
hiervan zal de seriescheiding zoals deze in de huidige situatie bestaat kunnen vervallen; 
wel dient er nog een scheiding tussen de verschillende schakeltypen te zijn, om fouten bij 
de montage te voorkomen. 

In de toekomst zal nog steeds stansolie gebruikt worden. Als gevolg hiervan zullen de 
schakels ook in de toekomst worden gewassen. Er is in de toekomst niet sprake van een 
compleet andere produktietechniek voor de schakelproduktie. Daarom zullen de schakels 
ook in de toekomst moeten worden gehard. Het hardingsproces zal geen veranderingen 
ondergaan. 

Na het harden worden de schakels getrommeld om de braam die over de hele omtrek 

21 



aanwezig is te verwijderen. Omdat de schakels gehard zijn, en na het trommelen niet 
meer worden nabewerkt, kan het trommelen niet met dezelfde snelheid geschieden als in 
de huidige situatie, de capaciteit van de huidige trommelmachines daalt daarom met 4 7%. 

Het zadel/oorslijpen kan in het nieuwe proces vervallen omdat de korte radii (zie figuur 
2.4 bijlage 2) niet meer benodigd zijn in het nieuwe schakelontwerp. Doordat dunner 
materiaal wordt gebruikt, kunnen de lange radii met voldoende nauwkeurigheid tijdens het 
stansen worden gemaakt. 

Het lijfschuren zal kunnen vervallen vanwege verbeteringen in het stansen, harden en 
trommelen. Het elimineren van deze bewerking zal het moeilijkste zijn in de ontwikkeling 
van het nieuwe schakelproduktieproces. De trommelstenen die gebruikt moeten worden, 
kunnen niet volledig tussen de zadels en de oren komen, terwijl hier toch de braam moet 
worden verwijderd. 

Het toekomstige proces voor de schakelproduktie is weergeven in figuur 12. 

:Band-
, staal !-·-·-·- - - -! 
o I I 

~!Stansen. Wassen Harden 
Schakels: 

Trommelen~====;:::~ 
I I . . 
·-·-·-·-·-·-·-· 

~ Systeemgrens 

r·-·-·-·-·-~ 

i ! Enkelstuks bewerking, universeel L. ________ J 

D Batch bewerking, universeel 

===> Transport d.m.v. rolcontainers (180 kg) 

figuur 12: toekomstig schakelproduktieproces 

Systeemgrens 
f' 

Binnen V.D.T. leven ten aanzien van fijnstansen ideeën om de voudigheid van het gereed
schap te vergroten en om de snelheid te vergroten. Daarom zijn er vijf alternatieven 
geformuleerd. Deze verschillen in voudigheid en snelheid. Met betrekking tot de 
voudigheid wordt gedacht aan twee mogelijkheden: 4-voudig of 8-voudig. Met betrekking 
tot de snelheid wordt het verhogen tot 100 slagen/min als een reële mogelijkheid gezien, 
en wordt het verhogen van de sneldheid tot 120 slagen/min als het maximaal haalbare 
gezien. De alternatieven voor de realisatie van de stanscapaciteit zijn weergegeven in 
tabel 3 (blz. 23). 
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Alternatief 1 2 3 4 5 

Capaciteit per pers [slagen/min] 100 120 100 120 120 

Voudigheid gereedschap 4 4 8 8 4/8 

Benodigd aantal persen 5 4 3 2 3 

tabel 3: overzicht alternatieven m.b.t. realisatie stanscapaciteit 

Hierbij is alternatief 5 een combinatie van 4-voudig en 8-voudig stansen. Op grond van de 
marktvoorspelling wordt verwacht dat de 24/9 band ongeveer 50% van de afzet zal 
vormen. Bij dit alternatief wordt deze schakelvariant met een 8-voudig gereedschap 
geproduceerd, waardoor er één pers continu deze variant produceert. Deze alternatieven 
zijn uitgebreider beschreven in bijlage 3, blz. 3.20 t/m 3.22. De voor- en nadelen van de 
alternatieven en de gevolgen voor de FKP worden besproken in § 4. 3. 

Ten aanzien van het harden van schakels zijn geen alternatieven geformuleerd. De reden 
hiervoor is dat de huidige installaties qua capaciteit ruim voldoende zijn om het voorspel
de produktievolume tot 2000 aan te kunnen. Er wordt niet verwacht dat er andere 
hardingsinstallaties op de markt komen, waarmee de kwaliteit van de produkten aanzien
lijk kan worden verbeterd. 

Voor het wassen en ootbramen van schakels worden geen principiële veranderingen 
verwacht. Voor de realisatie van deze processtappen zijn er drie alternatieven geformu
leerd. Deze alternatieven verschillen in de plaats van het was- & droogproces ten opzichte 
van de overige processen. Bij alternatief 1 vindt het wassen & drogen op soortgelijke 
wijze plaats als in de huidige situatie: na elke deelprocesstap worden de schakels met een 
aparte wasmachine gewassen c.q. gedroogd. Bij de alternatieven 2 en 3 neemt het wassen 
en drogen een centrale plaats in in de schakelproduktie: na elke deelprocesstap worden de 
schakels in dezelfde machine gewassen en gedroogd. Bij alternatief 2 wordt hiervoor één 
grote machine geïnstalleerd; in geval van alternatief 3 worden twee kleinere machines 
geïnstalleerd. Met betrekking tot de trommelmachines is er van uitgegaan dat de batch
grootte wordt bepaald door de wasmachine. De reden hiervoor is dat wanneer de 
batchgrootte van de trommelmachine kleiner zou zijn dan die van de wasmachine, er een 
extra handeling nodig zou zijn om de juiste batchgrootte aan te maken. Hieruit volgt 
onderstaand overzicht m.b.t. de alternatieven. Deze alternatieven worden nader toegelicht 
in bijlage 3, blz. 3.23 t/m 3.26. 

Alternatief 1 2 3 

Opstelling wassen & drogen decentraal centraal centraal 

Benodigd aantal wasmachines 4 1 2 

Benodigd aantal trommelmachines 7 7 13 

tabel 4: overzicht alternatieven wassen & trommelen 
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4.3 Keuze opzet schakelproduktie 

Om een keuze te kunnen maken uit de stansalternatieven zijn de verschillen in de FKP 
per band berekend. De aannames bij deze berekening zijn dat zowel de directe- als de 
indirecte materiaalkosten, en de kosten voor indirecte arbeid bij elk van de alternatieven 
gelijk zijn. De vaste kosten bestaan uit: afschrijving, rente en huisvesting; de kosten voor 
directe arbeid bestaan uit de gemiddelde personeelskosten voor een operator in drieploe
gendienst. Per alternatief zijn de kosten vermeld in tabel 5. Voor de berekening wordt 
verwezen naar bijlage 3, blz. 3.21 t/m 3.22. 

Alternatief 1 2 3 4 5 

Vaste Kosten [fl] 1,92 1,73 1,79 1,52 1,50 

Directe Arbeid [fl] 1,36 1,30 1,17 1,11 1,24 

Totaal [fl] 3,28 3.03 2.96 2.63 2.74 

tabel 5: 'FKP' per band voor de stansalternatieven 

Zoals uit de tabel blijkt zijn de verschillen tussen de alternatieven klein. Dit kleine 
verschil, met in het achterhoofd de onvermijdelijke onnauwkeurigheid als gevolg van 
schattingen, rechtvaardigt het niet om voor alternatief 5 te kiezen. Hierbij zou van één 
pers een soort speciaalmachine, geschikt voor de 24/9 variant worden gemaakt. Alter
natief 4 heeft als nadeel dat de complete produktie met slechts twee machines wordt 
gemaakt. Hierdoor wordt de output van het produktiesysteem gevoelig voor calamiteiten 
en langdurige storingen. V.D.T. heeft als strategie dat men altijd wil kunnen leveren. 
Daarom vind ik dit alternatief minder geschikt. Het verschil tussen alternatief 3 en 
alternatief 2 is verwaarloosbaar klein. Daar komt nog bij dat bij alternatief 3 er het 
nodige ontwikkeld zal moeten worden om het 8-voudig stansen te realiseren, hetgeen bij 
4-voudig stansen niet het geval is omdat men door experimenteren reeds ervaring heeft 
met deze produktietechniek. Tevens kleven aan 8-voudig stansen nog enige nadelen m.b.t. 
kwaliteitsbeheersing (zie bijlage 3, blz. 3.26). Van de twee 4-voudige alternatieven lijkt 
alternatief 2 het goedkoopst. Daarom wordt dit alternatief gekozen voor de opzet van de 
schakelproduktie. 

Voor de realisatie van de hardingscapaciteit wordt gekozen om de huidige ovens te 
handhaven in het ontwerp. Hiervoor wordt om de volgende redenen gekozen: 

De capaciteit van de huidige schakelhardingsovens is zodanig dat hiermee voor het 
realistische scenario tot 2000 ruim voldoende capaciteit aanwezig is. Het harden van 
schakels is een standaard proces. De functionele eisen aan de hardingsinstallatie zijn 
afhankelijk van de materiaalsoort De NG banden zullen van dezelfde materiaalsoort 
gemaakt worden als de HG banden, waardoor er geen behoefte is aan andere hardingsin
stallaties. Er wordt niet verwacht dat er installaties op de markt zullen komen waarmee 
aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen kunnen worden bereikt. Tenslotte is de duurzaamheid 
van de huidige ovens zodanig dat het instandhouden in vergelijking met een vervangings-
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investering goedkoper is. 

Ook voor de alternatieven met betrekking tot het wassen & trommelen zijn de verschillen 
in de FKP berekend. Deze zijn weergegeven in tabel 6. Voor de details van deze 
berekening wordt verwezen naar bijlage 3, blz. 3.25 en 3.26. 

Alternatief ll 1 2 3 

Vaste kosten [fl] 0,61 0,56 0,85 

Directe arbeid [fl] 0,39 0,39 0,39 

Totaal 1,00 0,95 1.24 

tabel 6: 'FKP' per band voor de was- & trommelalternatieven 

Zoals uit de tabel blijkt zijn ook de verschillen tussen de alternatieven voor wassen en 
trommelen klein. Het verschil tussen alternatief 1 en 2 is verwaarloosbaar klein. Alterna
tief 2 heeft als nadeel dat er slechts één machine wordt geïnstalleerd voor de complete 
schakelproduktie. Wanneer deze machine stilvalt wegens storing of onderhoud, valt de 
complete schakelproduktie stil. Om dezelfde reden als genoemd bij het stansen vind ik dit 
alternatief niet geschikt. Alternatief 3 heeft naast het feit dat de kosten hoger zijn, het 
nadeel dat wanneer de was/droogmachine landurig stilvalt, de schakels die zich in de 
trommelmachine bevinden als verloren moeten worden beschouwd, omdat deze niet in de 
trommelmachine tussentijds kunnen worden opgeslagen. Er wordt daarom gekozen voor 
alternatief 1: decentraal wassen en drogen van schakels. 

Hiermee is de keuze voor de opzet van de schakelproduktie gemaakt: het produktiesys-
teem zal worden gevormd door: 4 4-voudige persen 

2 hardingsinstallaties 
4 decentrale wasmachines 
7 trommelmachines 

4.4 Onderzoek in de toekomst 

De huidige situatie is beschreven in § 4.1, de toekomstige situatie in § 4.2. Om het 
toekomstige produktiesysteem (§ 4.3) te kunnen realiseren en te optimaliseren zijn de 
volgende onderzoeken nodig: 

Stansen 

a) Het vergroten van de nauwkeurigheid waarmee gestanst wordt (verkleining van de 
spreiding in de schakelmaten). Hiermee wordt bereikt dat het meten/sorteren aan 
het einde van de schakellijn kan vervallen. Als het meten/sorteren niet zou kunnen 
vervallen betekent dit dat per variant 1215 klassen schakels op voorraad gehou
den moeten worden bij een produktievolume dat vijf maal zo groot is als het 
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huidige. 
b) Het verkleinen van de stansbraam. Door het verkleinen van de stansbraam wordt 

bewerkstelligd dat het lijfschuren kan vervallen. Tevens kan door verkleining van 
de stansbraam een kortere trommeltijd worden gerealiseerd. Door het verkorten 
van de trommeltijd kunnen investeringen in trommelmachines worden vermeden. 
Wanneer het lijfschuren niet kan vervallen betekent dit een hinderlijke enkelstuks 
bewerking die moet worden omgesteld als er een andere variant wordt geprodu
ceerd, tussen de overige universele, bulkbewerkingen. 

c) Het verhogen van de standtijd van het gereedschap. Door het vergroten van de 
standtijd wordt bereikt dat het urenrendement van de persen wordt vergroot, de 
gereedschapkosten dalen en dat minder gereedschapmakers nodig zijn. 

d) Het gebruik van vlak materiaal. De schattingen omtrent de besparingen op direct 
materiaal duiden er op dat een besparing van ::::::: fl 1, 80 kan worden gerealiseerd. 
Hierbij wordt het stansen echter gecompliceerder, omdat het trapje dat in het nieu
we ingangsmateriaal aanwezig is (bijlage 3, figuur 11) zelf aangemaakt moet 
worden. Nader onderzoek is nodig om de potentiële besparingen beter te kwantifi
ceren. 

Wassen 

a) Het gebruik van goedkopere wasmiddelen. Ofschoon de kosten voor wasmiddelen 
relatief laag zijn, fl 0,05 per band, is een eventuele besparing hierop leuk meege
nomen. 

b) Het afscheiden van stansolie en hardingsolie. Als afvalstrips in de toekomst niet 
meer met olie en al mogen worden ingeleverd, zal een methode moeten worden 
ontwikkeld om deze te scheiden. Door het terugwinnen van hardingsalie kan ::::::: 
fl 0,18 per band worden bespaard. Bij een produktievolume van een miljoen 
banden per jaar betekent dit dus fl 180.000,- op jaarbasis. Indien het geringe 
investeringen vergt om de hardingsalie terug te winnen is dit misschien een 
interessant project. 

Harden 

a) Het onderzoeken van optimale oveninstellingen bij hoge vullingsgraden. Momen
teel is de vullingsgraad van de schakelhardingsaven laag. Capacitief gezien kunnen 
de ovens het produktievolume van een miljoen banden per jaar aan. Bij hogere 
vullingsgraden zal de oven anders ingesteld moeten worden om de kwaliteit te 
kunnen garanderen. Daarom is onderzoek nodig naar de instelling van de ovenpa
rameters. 

Trommelen 

a) Het optimaliseren t.a.v. hulpmaterialen om de kwaliteit te garanderen en het ver
bruik te verminderen. Beter trommelen vormt in combinatie met beter stansen de 
sleutel tot het laten vervallen van de laatste enkelstuksbewerking: het lijfschuren. 

b) Het onderzoeken van optimale procesinstellingen. Wanneer door gebruik van ande
re trommelstenen en/of compound de trommeltijd kan worden verkort, stijgt de 
capaciteit per machine. Investeringen in trommelmachines worden zo verkleind. 
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5. Technologie-analyse: snaarproduktie 

In het vorige hoofdstuk is de schakelproduktie beschreven en is een opzet gemaakt voor 
de schakelfabricage in de toekomst. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten van 
de technologie-analyse van de snaarproduktie worden beschreven. Voor een uitgebreidere 
beschrijving wordt verwezen naar bijlage 4. 

5.1 De huidige situatie 

De huidige situatie met betrekking tot de snaarproduktie is weergegeven in figuur 13. 

:Band-
l staal ; - - - - - - i - - - - - - - - ï·-·-·-·-·-·-·-! - - - - - -

~ Knippen 1===>: Rondzetten ~. ; Ontvetten !====>. Lassen I:J 
I I I I I I I I I 

. - - - - - - . - - - - - - - - '-·-·-·-·-·-·-·-· - - - - - -
I 

, [j-~j~~~~~~~ L ~~;:~~~~: ~r~l;i~~n ~ Trommelen = 
I I I I I I . . 
L--·-·-·-·-·-·----~ L _____ - J ~ - - - - - - - ~ 

~~a~~e~:: . Wassen Snaargloeien : ~~m~~ig~jj 
i I -~~·-·-·-·-·- -i -~' 1

1 

·-·.-·-·-:-: ~- : Metën_/_ - -: s~aarpa. kket I W Harden t= --~ Nitreren ==--.> =-=-:=.-~ 
! ! ! 1 · I Selecteren I -----,_, 

1-·-·-·-·-·-·1 l-·-·-·-·-·-.1 I ________ ) I 

. - - - -
I 

I - - - J 
.-----·-· .. 

I 
' . -·-·-·---

Enkelstuksbewerking, specifiek 

Batch bewerking, universeel 

Doorloopbewerking, universeel 

;, 
Systeemgrens · 

Batch transport 

Automatisch transport 

figuur 13: huidige situatie snaarproduktie 

Details m.b.t. de huidige snarenproduktie zijn te vinden in bijlage 4, blz. 4.1 t/m 4.12 

Capaciteit 

In tabel 7 is een overzicht gegeven van de huidige geïnstalleerde capaciteit in snarenlijn 1, 
met de belangrijkste kentallen. 
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bewerking OT per afkeur aantal aantal tot. cap. 
machine [%] machines operators [bnd/jr 
D1~D2 * 1000] 
[min] 

afwikkelen/knippen 0 0 1 1241 
1 

rondzetten 30 0 1 1241 

ontvetten 0 0 1 931 

lassen 0 0,2 1 3 447 

pijpgloeien 0 0 1 489 

pijpdelen 0 0,2 2 1 1318 

doorslijpen 0 0,8 4 6 338 

trommelen 0 0,1 2 3 361 

walsen 15 0,2 8 324 
3 

wassen 0 0,05 1 338 

gloeien 0 0 1 0 609 

voorbuigen 30 1,5 7 3 277 

harden 0 0,05 1 345 
1 

nitreren 0 2,0 1 345 

meten/ selecteren 150 0,8 2 3 313 

tabel 7: overzicht geïnstalleerde capaciteit snarenlijn 1 

Voor de produktie van de nieuwe generatie banden zijn reeds machines geïnstalleerd in 
snarenlijn 2. Deze worden momenteel (november 1992) nog niet ingezet voor produktie. 
In de deelprocessen van snarenlijn 2 zijn verbeteringen aangebracht t.o.v lijn 1. Verande
ringen t.o.v. de huidige snaarproduktie hebben plaatsgevonden bij de ringproduktie en het 
harden en nitreren. 

Bij de ringproduktie worden in het nieuwe procesontwerp de lange pijpen direct verwerkt 
door ringen te slitten. Omdat bij het slitten van ringen een andere zijkantstructuur ontstaat 
dan bij het doorslijpen, worden de ringen die op deze wijze worden geproduceerd niet 
getrommeld, maar door verspanen ontbraamd (beitelontbramen). De handling rondom 
deze machine is grotendeels geautomatiseerd. 

Met betrekking tot het walsen en voorbuigen zijn verbeteringen aangebracht in vergelij
king met de processen in snarenlijn 1. Deze verbeteringen hebben voornamelijk betrek
king op de constructie van de machines en de besturing, waardoor een grotere nauwkeu
righeid kan worden verkregen. 
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Het harden en nitreren vindt in snarenlijn 1 afzonderlijk plaats. In snarenlijn 2 is dit 
proces vervangen door dualharden. Hierbij vindt het harden en nitreren is één doorloop, 
gelijktijdig plaats. Voor detailinformatie over de lijn 2 processen wordt verwezen naar 
bijlage 4, blz. 4.9 t/m 4.12. 

Het wassen, gloeien en meten/selecteren zijn, afgezien van kleine wijzigingen, hetzelfde 
uitgevoerd als snarenlijn 1. 

In tabel 8 is een overzicht gegeven van de geïnstalleerde capaciteit in snarenlijn 2. 

bewerking aantal capaciteit omsteltijd [min] 
machines [bnd/jr * 1 000] 

snaardiameter snaar-
breedte 

nng- nng- ring-
diameter dikte breedte 

ringslitten/ 
1 113 x 10 x 

beitelontbramen 

walsen 1 54 30 20 15 

wassen 1 338 0 0 0 

gloeien 1 197 0 0 0 

voorbuigen 1 124 20 20 20 

dualharden 1 501 0 0 0 

meten/ selecteren 1 208 150 150 x 

tabel 8: overzicht geïnstalleerde capaciteit snarenlijn 2, uitgedrukt in HG banden 

Uit tabel 7 blijkt dat wanneer de in lijn 2 geïnstalleerde capaciteit buiten beschouwing 
wordt gelaten, voor de snaarfabricage het voorbuigen de kritische bewerking is. De 
produktiecapaciteit voor snaren is hierdoor gelijk aan 277.000 banden per jaar. Wanneer 
de in snarenlijn 2 geïnstalleerde capacteit wordt meegerekend bij snarenlijn 1, is walsen 
de kritische bewerking. Het maximale produktievolume voor snaren komt dan op 378.000 
banden per jaar. 

5.2 De toekomstige situatie: alternatieven 

De ontwikkelingen in de snaarfabricage zijn er op gericht om bij gelijkblijvende (c.q. 
verbeterde) kwaliteit de kostprijs te verlagen. Deze daling van de FKP kan worden 
gerealiseerd door besparingen op materiaal (grondstof & hulpgoederen), arbeid en kapitaal. 
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Besparingen op materiaal: 
Hierbij wordt gedacht aan: 

efficiënter materiaalgebruik (minder afval & uitval); 
verlaging V:'_~ de huidig~ materiaalkosten (het verkrijgen van een grotere staffel
korting) 
het verlagen van de voorraadkosten door het standaardiseren van het ingangsma
teriaal; 
het gebruik van alternatief ingangsmateriaal. 

Besparingen op arbeid en kaptiaal. 
Dit heeft betrekking op het elimineren van processtappen, door andere processtappen 
beter te beheersen of aan te passen, waardoor investeringen worden vermeden en een 
besparing op directe arbeid kan plaatsvinden. 

Wanneer de huidige snaarfabricage wordt beschouwd kunnen de (deel)processtappen 
worden geclusterd tot 5 deelprocesstappen met een aparte functie. 

Proces Functie 

A. pijpfabricage - basisvorm aanmaken 
afwikkelen/knippen 
rondzetten 
ontvetten 
lassen 
pijpgloeien 

B. ringfabricage - breedte snaar aanmaken 
pijpdelen ringslitten - vorm zijkant snaar aanmaken 
doorslijpen beitelontbramen 
trommelen nngwassen 

C. snaarfabricage - aanmaken overige geometrie snaar 
walsen (D, o, bolheid, profiel binnenzij-
wassen de) 
gloeien - aanbrengen voorspanning 
voorbuigen 

' D. harden/nitreren - aanmaken gewenste mechanische 
harden dualharden eigenschappen (hardheid, trek-
nitreren sterkte, vermoeiingssterkte) 

E. pakketteren - samenvoegen snaren tot pakket 
meten/ selecteren 
pakketteren 

tabel 9: overzicht functies processtappen snamfabricage 

Om de functies, zoals genoemd in tabel 9 te vervullen, met als doel het verlagen van de 
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FKP, zijn meerdere alternatieven mogelijk. In onderstaand schema zijn deze alternatieven 
vermeld, waarbij steeds het eerste alternatief als referentie dient. 

A,B 
1 

PIJP- & RINGFABRICAGE 
huidige pijp- & ringfabricage 
(variatie Dsnr d.m.v. 
variatie Ócoil) 

2 ringbuigen & laserlassen 
(gebruik smalle coils) 

3 continue 
pijpfabricage 

4 standaardisatie t.a.v. coilmateriaal bij 1 tlm 3 (variatie van Dsnr d.m.v. Dring' Óring) 

C. SNAARFABRICAGE 
huidig wals- & voor
buig proces 

D. HARDEN 
1 huidig dualhardings-

proces 

E. PAKKETTEREN 
1 huidig Meet- & 

Selecteerproces 

2 combineren walsen & voor
buigen ( = vervallen snaar
gloeien & walsen/voorbuigen 
in één procesgang) 

4 vervallen snaargloeien; 
walsen en voorbuigen 
apart 

2 voorbuigen & dualharden 
zeer nauwkeurig beheersen 
( = vervallen M & S) 

3 electroforming 
(galvanisch neer
slaan materiaal 
op rol 

3 nabuigen snaar 
4 nabuigen pakket 

(=vervangen 
M&S) 

Besparing op directe materiaalkosten vindt bij bovenstaande alternatieven (A,B 1 tlm 3) plaats door het 
verminderen van afval. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde materiaalsoort als in de huidige situatie. Door 
gebruik te maken van een andere (goedkopere) materiaalsoort kan een besparing plaatsvinden. Omdat dit 
alternatief niet specifiek betrekking heeft op één functie, wordt dit apart beschreven. 

Onderstaand worden kort de alternatieven uit bovenstaand schema toegelicht. Voor een 
uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar bijlage 4. In § 5.3 zal een keuze gemaakt 
worden uit de alternatieven. 

Ringbuigen & laserlassen 

Bij deze methode worden ringen geproduceerd door uit te gaan van smalle coils (breedte 
coil = breedte ring). Deze coils worden afgewikkeld en in een buig/knipmachine 
ingevoerd. In deze machine wordt het materiaal afgeknipt en rondgezet Vervolgens wordt 
de rondgezette ring gelast met een laser, waarna de gelaste ring wordt uitgenomen. Na 
het lassen kunnen de ringen worden gegloeid in een soortgelijke gloeioven als momenteel 
wordt gebruikt om snaren te gloeien (doorloopoven). 
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Het gebruik van een laser om te lassen leidt er toe dat de door de las beïnvloedde zone 
kleiner is dan bij het huidige microplasmalassen. Hierdoor kan waarschijnlijk het 
ringgloeien vervallen (momenteel wordt onderzoek gedaan naar het vervallen van 
pijpgloeien; de resultaten van dit onderzoek wijzen er op dat ook in de huidige situatie het 
pijpgloeien kan vervallen). 

Er is bij deze methode geen restmateriaal nodig om de ring op te spannen. Tevens is de 
lasinloop klein (± 0,01 mm). 

Voor wat betreft de flexibiliteit geldt dat omstellen naar een andere snaargeometrie 
relatief eenvoudig kan geschieden: 

omstellen naar een andere dikte betekent het veranderen van de lasparameters ( = 10 
min); 
omstellen naar een andere breedte en/of diameter betekent het wisselen van gereed
schappen (geleidingen, buigmessen en laslengte c.q. kniplengte en buigradiï) = 1 uur. 

In het verleden zijn reeds proeven gedaan om de haalbaarheid t.a.v. de produktkwaliteit te 
onderzoeken. Het resultaat van deze proeven was dat de snaren die m.b.v. deze methode 
geproduceerd werden voldeden aan de gestelde levensduureisen. 

Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat de handling geheel geautomatiseerd 
verloopt in tegenstelling tot de huidige pijpfabricage. 

Continue pijpfabricage 

Een alternatieve methode om pijpen te produceren gaat uit van het buigen en lassen van 
coils met een doorloop-buig/lasmachine. Deze methode voor het vervaardigen van pijpen 
wordt toegepast door industriële toeleveranciers van pijpen. 

Hierbij wordt de pijp continu gevormd door na het afwikkelen van een coil deze in-line te 
buigen, lassen, gloeien en af te korten. In deze machine zijn een bufferstation en een 
overnamestation voor vliegende overname van het bandstaal opgenomen. 

Hoewel het principe toepasbaar is voor pijpfabricage bij VDT, is deze methode vanwege 
de schaalgrootte waarop in de toekomst pijpen worden geproduceerd ongeschikt: 

De capaciteit van deze machines ligt in de ordegrootte van 10 miljoen banden/jaar. 
- Er kan niet meer in-line gegloeid worden. Dit leidt tot extra investeringen en extra 

handling. 
- De omsteltijd van deze machines naar een andere variant ligt in de ordegrootte van 24 

uur. 

Voor een nadere toelichting op het ringbuigen en de continue pijpfabricage en de 
berekeningen van de potentiële opbrengsten, zie bijlage 4, blz. 4.14 t/m 4.16 en appen
dix 1. 
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Standaardisatie van coilmateriaal 

In de huidige situatie is het toegepaste ingangsmateriaal voor snaren klantspecifiek 
(coildikte). Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om materiaal, dat op basis van een 
vraagindicatie van een bepaalde klant is ingekocht, te gebruiken voor een andere klant. 
Wanneer de werkelijke afroepen minder zijn dan de indicatie die de klant in eerste 
instantie heeft gegeven, hetgeen in de afgelopen jaren eerder regelmaat dan uitzondering 
was, leidt dit er toe dat het materiaal op voorraad gehouden moet worden. Dit leidt tot 
voorraadkosten (opslag- en rentekosten). 

Momenteel worden twee verschillende materialen op voorraad gehouden. Indien in de 
toekomst het ingangsmateriaal ook klantspecifiek zou zijn, zou dit betekenen dat vier 
(realistisch scenario) tot negen (optimistisch scenario) materialen op voorraad gehouden 
zouden moeten worden. Daarom is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het ingangs
materiaal voor de snaarfabricage te standaardiseren. 

Door het standaardiseren van coilmateriaal kunnen kosten worden bespaard. Met betrek
king tot de standaardisatie van het ingangsmateriaal zijn er drie mogelijkheden: (zie 
bijlage 4, blz. 4.17 t/m 4.23 en appendix 2) 

a) 1 ringdikte voor alle snaardiametervarianten, dit leidt tot het produceren van 4 (tot 9) 
ringdiameters; 

b) 1 ringdiameter voor alle snaardiametervarianten, dit leidt tot het produceren van 4 (tot 
9) ringdikten (geen standaardisatie, gelijk aan huidige situatie); 

c) een combinatie van a) en b), hetgeen leidt tot het produceren van 2 ringdikten en 2 
ringdiameters voor alle snaardiametervarianten. 

Bij elk van de mogelijkheden moeten 2 breedten worden aangemaakt omdat de mogelijke 
breedteverandering bij het walsen (± 0,2 mm) onvoldoende is om het verschil in breedte 
tussen de '24-band' en de '30-band' op te vangen (2,25 mm). 

Combiwalsen 

Als het snaargloeien kan worden geëlimineerd, wordt het mogelijk om te walsen en voor 
te buigen in één bewerking. Hierbij wordt de snaar eerst gewalst tot de juiste dikte is 
bereikt. Vervolgens wordt in dezelfde opspanning de snaar voorgebogen, waarbij de juiste 
lengte en de vereiste inwendige voorspanning worden aangebracht. 

In het ontwerp van de combiwalsmachine zal rekening gehouden moeten worden met de 
toekomstige diametervariatie. Het is mogelijk om de machine zodanig te ontwerpen dat 
deze traploos kan worden ingesteld tussen 190 mm en 230 mm. Hierdoor zijn er ten 
aanzien van de flexibiliteit geen problemen te verwachten. 

Walsen en voorbuigen apart 

Het vervallen van walsen en voorbuigen opent de mogelijkheid om te gaan combiwalsen. 
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Het is echter de vraag of dit financieel aantrekkelijk is. Door te walsen en voor te buigen 
op één machine wordt de cyclustijd van de walsmachine verlengd. Hierdoor moeten extra 
walsmachines worden aangeschaft. Walsmachines zijn ongeveer drie maal zo duur als 
voorbuigmachines. Door apart te walsen en voor te buigen kunnen investeringen in 
walsmachines worden vermeden. Het bedrag dat hiermee bespaard kan worden moet dan 
voldoende groot zijn om de extra handling die nodig is te bekostigen. Voor de berekenin
gen met betrekking tot combiwalsen: zie bijlage 4, blz 4.24. 

Elektroforming 

Bij elektroforming wordt het snaarmateriaal langs galvanische weg neergeslagen op een 
rol. De maatnauwkeurigheid van dit proces is zeer hoog (ruim binnen VDT normen). Het 
is onbekend of door toepassing van dit proces alle processtappen tot en met harden 
zouden kunnen vervallen, of dat meerdere processtappen nodig zijn. In het verleden is 
door VDT onderzoek naar deze methode gedaan. De leverancier van deze methode wilde 
destijds als toeleverancier snaren voor V.D. T. maken, en de technologie behorende bij 
deze methode niet verkopen aan derden. Dit bleek kostprijstechnisch niet interessant te 
zijn, en omdat de technologie niet binnen V.D.T. gebracht zou kunnen worden is toen 
besloten om het onderzoek naar deze methode te staken. Hierover waren geen verdere 
gegevens beschikbaar. Dit wordt binnen V.D. T. niet als een serieus alternatief be
schouwd. Daarom is dit verder niet onderzocht. 

Dualharden 

Bij het dualharden vindt harden en nitreren in één procesgang plaats. Dit is een verbete
ring ten opzichte van het huidige hardingsproces, waarbij deze processen sequentieel 
plaatsvinden. Met deze hardingstechniek zijn reeds succesvol proeven gedaan in het kader 
van het ontwikkelen van de nieuwe generatie. 

Pakketteren 

In huidige situatie worden pakketten samengesteld door snaren afzonderlijk te meten en 
deze te combineren tot een pakket. Tijdens deze processtap worden geen eigenschappen 
toegevoegd aan de snaar. Deze processtap is nodig omdat de tolerantie op de snaardia
meter in een pakket kleiner is dan de maatafwijkingen die tijdens het proces optreden. 

Om het meten & selecteren te elimineren c.q. te vervangen zijn twee richtingen denkbaar: 

1. Het bestrijden van de oorzaken in het proces die het meten & selecteren noodzakelijk 
maken; dit leidt tot elimineren van het meten & selecteren. 

2. Het bestrijden van de gevolgen in het proces die het meten & selecteren noodzakelijk 
maken; dit leidt tot het vervangen van het meten & selecteren. 

Voor detailinformatie met betrekking tot pakketeren en nabuigen wordt verwezen naar 
bijlage 4, blz. 4.24 t/m 4.29. 
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ad 1) Elimineren meten & selecteren 

De oorzaak van de noodzaak tot het meten & selecteren van snaren is de maatafwijking 
waarmee snaren worden geproduceerd. Door alle processen in de snarenlijn zo nauwkeu
rig te beheersen dat de snaar na dualharden voldoet aan de maateisen die aan het 
eindprodukt worden gesteld zou het meten & selecteren overbodig worden. 

Uitgaande van de huidige tolerantiegrenzen zijn de eisen waaraan moet worden voldaan: 
Dsnrl = D ± 5JJ. (snaarl links ten opzichte van snaarl rechts) 
Dsnr2 .. 12 = D ± l5JJ. 

De verwachting ten aanzien van het beheersen van de maatverandering van de snaardia
meter is dat bij optimale procesbeheersing de maatafwijking t.g.v. dualharden ± 20/J. zal 
zijn. Hierdoor vervalt dus de mogelijkheid het meten & selecteren te elimineren omdat 
het niet mogelijk is om de gewenste maatnauwkeurigheid reproduceerbaar te maken: 

maatafwijking na dualharden = maatafwijking t/m voorbuigen + maatafwijking a.g.v. 
dualharden ( = ? + 20JJ. ~ 20JJ. > > 5JJ.). 

ad 2) Vervangen meten & selecteren 

2a) Nabuigen pakket 
De gevolgen in het proces die leiden tot de noodzaak van meten & selecteren kunnen 
worden bestreden door in één processtap alle maatafwijkingen van voorafgaande proces
stappen op te heffen. Het nabuigen van pakketten is één van de twee mogelijkheden 
hiervoor. Bij het nabuigen van pakketten worden snaren eerst samengevoegd tot een 
pakket. Vervolgens wordt het pakket (net als bij voorbuigen) over buigrollen geplaatst en 
worden alle snaren gelijktijdig plastisch vervormd tot de juiste maat. 

2b) Nabuigen snaar 
Het nabuigen van snaren is gebaseerd op hetzelfde principe als het nabuigen van pakket
ten. Bij het nabuigen van snaren worden echter de snaren afzonderlijk vervormd. Hierbij 
worden snaren eerst in de juiste volgorde verlengd tot de nominale maat, daarna worden 
de snaren samengevoegd tot een pakket. 

Alternatief snaarmateriaal 

Door gebruik te maken van alternatief materiaal zijn grote besparingen op de fabricage
kostprijs mogelijk. Momenteel wordt als ingangsmateriaal voor de snarenproduktie 
maragingstaal gebruikt. Dit materiaal is gekozen vanwege de benodigde mechanische 
eigenschappen. De kostprijs van dit materiaal is ongeveer fl 70, = per kilo (afhankelijk 
van de prijzen van kobalt en nikkel op de wereldmarkt). 

Er leeft binnen VDT de gedachte om, indien mogelijk, gebruik te maken van alternatief 
snaarmateriaal. Hierbij komen onder andere als alternatieven in aanmerking: ultrafort (:::::::: 
fl 40,- per kilo) en verenstaal ( :::::::: fl 10,-) per kilo. 
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In het verleden is reeds onderzoek gedaan naar het gebruik van alternatief snarenmateri
aaL Destijds (1989) bleek dat bij het gebruik van verenstaal de gewenste levensduur niet 
kon worden bereikt. 

Indien geaccepteerd wordt dat de treksterkte van de snaren uit alternatief materiaal kleiner 
is dan van het huidige materiaal, zou door het aanpassen van het produktontwerp (het 
vergroten van de pakketdoorsnede en het aanpassen van het schakelontwerp) een band 
ontworpen kunnen worden die wel de vereiste levensduur heeft. Het grootste probleem bij 
het gebruik van alternatief materiaal is het ontwikkelen van een proces dat reproduceer
baar snaren van goede kwaliteit oplevert. Details met betrekking tot het gebruik van 
alternatief snarenmateriaal zijn te vinden in bijlage 4, blz. 4.29 t/m 4.30. 

5.3 Keuze opzet snaarproduktie 

Ringfabricage 

Voor de financiële afweging met betrekking tot de keuze van de ringfabricage is de 
huidige methode (uitgaande van plaat voor pijpfabricage, en beitelontbramen in beide 
gevallen) vergeleken met het ringbuigen. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 10. 

inclusief gloeien exclusief gloeien 

plaatknippen ringbuigen plaatknippen ringbuigen 

Vaste kosten [fl] 2,25 1,71 1,72 1,29 

Directe arbeid [fl] 1,76 0,65 1,56 0,65 

Indirect materiaal [fl] 2,37 2,82 2,30 1,87 

Direct materiaal [ fl] 15,50 15,99 15,50 15,99 

Totaal [fl] 21,88 21' 17 21,08 19,80 

tabel 10: vergelijking FKP huidige ringfabricage vs. ringbuigen 

Zoals uit de tabel blijkt, is het verschil tussen beide methoden fl 0,71 tot fl 1,28 per 
band, afhankelijk van het al dan niet kunnen elimineren van het gloeien. Van deze bespa
ring is 70% afkomstig van besparingen op directe arbeid, omdat de handling rondom deze 
machine grotendeels geautomatiseerd is. Bij het ringbuigen is het misschien mogelijk om 
het beitelontbramen te elimineren, indien de toeleverancier materiaal aan kan leveren dat 
de juiste zijkantstructuur heeft. Dit leidt tot een extra besparing van fl 2, 71 per band. 
Omdat hierover momenteel geen duidelijkheid bestaat, is er in de berekeningen van 
uitgegaan dat het beitelontbramen niet kan worden geëlimineerd. Voor de details van deze 
berekeningen wordt verwezen naar bijlage 4, appendix 1. 
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Naast het kostprijsvoordeel heeft het ringbuigen het voordeel dat het meer mogelijkheden 
biedt om te komen tot volledige flowproduktie. Indien uit onderzoek zou blijken dat 
flowproduktie van belang is voor de beheersbaarheid van het totale produktieproces is dit 
een extra argument om deze methode toe te passen. De huidige ringfabricage capaciteit is 
toereikend tot 1995. Door in 1995 de eerste ringbuigmachine aan te schaffen en in 1999 
de tweede, wordt de capaciteit vergroot tot 1, 7 miljoen banden. Dit betekent dat zelfs in 
het optimistische scenario voldoende capaciteit is geïnstalleerd. 

De continue produktie van pijp met de beschreven methode is ongeschikt voor V.D.T. 
Naast de te grote capaciteit is de ombouwtijd van 24 uur te groot. 

Om de genoemde redenen wordt voor het ontwerp van de snaarproduktie gekozen voor 
het ringbuigen. 

Standaardisatie van coilmateriaal 

Alternatief a), één materiaaldikte, heeft als voordeel dat de voorraadkosten het laagst zijn 
en dat er geen risico van (tijdelijk) incourante grondstofvoorraad bestaat. Het nadeel van 
dit alternatief is dat voor iedere snaardiametervariant een speciaalmachine moet worden 
geïnstalleerd voor het beitelontbramen (of een beperkt aantal flexibele machines, waar
voor dan een groot aantal wisselmodules benodigd is). Omdat gebruik gemaakt wordt van 
speciaalmachines is bij een structurele verandering in de vraag voor wat betreft de 
mixverhouding een deel van het machinepark niet meer inzetbaar. 

Alternatief b), 4 tot 9 negen materiaaldikten, heeft als voordeel dat met één soort machine 
kan worden volstaan voor het beitelontbramen. Bij dit alternatief wordt voor iedere 
diametervariant apart grondstof ingekocht, waardoor de voorraadkosten het hoogst zijn en 
het risico van (tijdelijk) incourante grondstof relatief groot is. 

Alternatief c), een combinatie van a) & b) combineert de voordelen van a) & b). De 
voorraadkosten zijn laag, uitbreiding van het aantal diametervarianten tot een willekeurig 
aantal waarbij 190 < Dsnrl < 230 heeft geen invloed op de voorraadkosten, het risico 
van (tijdelijk) incourante voorraad wordt zeer klein. Bij dit alternatief kunnen drie van de 
vier ( = realistisch scenario, optimistisch: 6 van de 9) varianten met dezelfde machine 
worden geproduceerd. 

Voor elk van de alternatieven zijn de exploitatiekosten bepaald voor het realistische- en 
optimistische scenario (zie bijlage 4, appendix 2). Hierbij is het aantal te installeren 
beitelontbraammachines afhankelijk van de wijze van standaardisatie. Voor de alterna
tieven a) en c) is tevens de situatie beschouwd, waarbij een combinatie van speciaalma
chines en flexibele machines geïnstalleerd zou worden (variant 2). Uit deze berekening 
(zie tabel 11, pag. 38) blijkt dat van alternatief c) de exploitatiekosten het laagst zijn. Van 
dit alternatief is i'l. het realistische scenario variant 2 (met één flexibele machine) goedko
per. 

Er is gekozen voor alternatief c) waarbij gebruik gemaakt wordt van één flexibele 
machine. Dit alternatief heeft in het realistische scenario de laagste exploitatiekosten en 
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hiermee kan op een relatief goedkope manier op de onzekerheid ten aanzien van de te 
produceren snaardiametervarianten in de toekomst worden geanticipeerd. 

realistisch scenario 

aantal aantal vaste voorraad- totaal 
machines modules kosten kosten exploitatie 

alternatief variant [kfl] [kfl] kosten [kfl] 

1 11 - 1.100 420 1.520 
A 

2 9 3 990 420 1.410 

B 1 9 - 900 556 1.456 

1 10 - 1.000 446 1.446 
c 

2 9 1 930 466 1.376 

tabelll: overzicht exploitatiekosten alternatieven standaardisatie 

Walsen/voorbuigen 

Als het walsen en voorbuigen gecombineerd kan worden, dienen 22 wals/voorbuigmachi
nes aangeschaft te worden. Bij het apart walsen en voorbuigen dienen 19 walsmachines en 
9 voorbuigmachines aangeschaft te worden. Walsmachines zijn ongeveer drie maal zo 
duur als voorbuigmachines. Als gevolg hiervan is het goedkoper om apart te walsen en 
voor te buigen, zie tabel 12. 

Alternatief Combiwalsen Apart walsen en voorbuigen 

Investering [kfl] 18.700 16.410 

Vaste kosten [fl] 3,74 3,28 

Directe arbeid [fl] 0,59 0,78 

Totaal [fl] 4,33 4,06 

tabel 12: verschil in FKP combiwalsen en apart walsenivoorbuigen 

Er zijn geen andere redenen, waarom combiwalsen toch de voorkeur zou hebben. Er 
wordt dus aanbevolen om apart te walsen en voor te buigen. 

Pakketteren 

Door het meten & selecteren van snaren te vervangen door nabuigen zou fl 0, 72 per band 
kunnen worden bespaard (zie tabel 13 pag. 39). Aan het nabuigen zijn echter een aantal 
problemen verbonden die het twijfelachtig maken of dit realiseerbaar is: 
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Genitreerde snaren kunnen slechts weinig worden vervormd. De consequentie hiervan 
is dat de beheersing van de snaarproduktie m.b.t. maatspreiding aanzienlijk moet 
worden verbeterd, zie bijlage 4, blz. 4.26. 

Snaren moeten met een nauwkeurigheid van ± SJJ. worden nagebogen. Dit is zeer 
moeilijk (dynamische effecten, terugveren snaar, niet constante materiaaleigenschap
pen, temperatuursinvloeden, nitreerlaagdikte verschillen, etc.). 

Indien als voorwaarde wordt gesteld dat er voor of na het nabuigen geen buffer mag 
zijn (oorspronkelijk idee binnen Y.D.T.) wordt het zeer gecompliceerd om de 
materiaalstroom door de produktielijn te beheersen, omdat iedere snaar uniek identifi
ceerbaar moet zijn, zie bijlage 4, blz 4.26 t/m 4.28. De potentiële besparingen zijn 
weergegeven in tabel 13. Voor de berekeningen met betrekking tot de alternatieven 
voor het pakketteren wordt verwezen naar bijlage 4, appendix 3. 

Meten & selecteren Nabuigen 

Vaste kosten [fl] 1' 19 0,67 

Directe Arbeid [t1] 0,59 0,39 

Totaal [fl] 1,78 1,06 

tabel13: verschil in FKP meten & selecteren vs nabuigen 

Vanwege de grote omvang van dit project, het relatief grote technologisch risico en de 
relatief geringe besparing, kies ik er voor om in het toekomstige produktiesysteem het 
nabuigen niet als bewerking op te nemen, en dus het huidige meten & selecteren te 
handhaven. 

De opzet van het produktiesysteem voor snaren wordt hiermee als volgt vastgelegd: 

procesvolgorde 

ringbuigen 
beitelontbramen 
walsen 
voorbuigen 
snaarwassen 
dualharden 
meten/ selecteren 

aantal machines 
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5.4 Onderzoek in de toekomst 

De huidige situatie is beschreven in § 5.1, de toekomstige situatie in § 5.2. en § 5.3. Om 
de voorgestelde veranderingen door te kunnen voeren zullen diverse onderzoeken gedaan 
moeten worden: 

a) Een detailstudie naar ringbuigen en laserlassen. In deze studie dient de technische 
haalbaarheid verder uitgewerkt te worden. Tevens kan dan onderzocht worden of het 
mogelijk is het beitelootbramen te elimineren door de leverancier ander materiaal aan 
te laten leveren, en wat de consequenties hiervan zijn voor de materiaalprijs . 

b) Het elimineren van pijpgloeien (huidige situatie) c.q. ringgloeien (in geval van 
ringbuigen). Hier wordt momenteel reeds onderzoek naar gedaan en de eerste 
resultaten wijzen er op dat het pijpgloeien zal kunnen vervallen. Dit onderzoek dient 
voortgezet te worden. 

c) Het elimineren van snaargloeien. Ook hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan, 
en de eerste resultaten wijzen er op dat ook het snaargloeien kan vervallen. Ook dit 
onderzoek dient voorgezet te worden. 

d) Het onderzoeken van de gevolgen van de voorgestelde standaardisatie op de levens
duur van de band. Uit enkele oriënterende gesprekken met bandontwerpers binnen 
V.D.T. blijkt dat het vergroten van de snaardikte in het produktontwerp mogelijk is. 
Omdat hiermee echter nog geen ervaring is, zullen de consequenties hiervan onder
zocht moeten worden voor tot standaardisatie wordt overgaan. 

e) Het optimaliseren van het dualharden. Het beter beheersen van dit proces zal het 
elimineren van snaargloeien vergemakkelijken. Tevens kan door betere procesbeheer
sing van deze bewerking de krimp (groei) van de snaar worden beperkt. 

t) Het beheersen van de snaardiameter (gemiddelde en spreiding). Hierdoor wordt 
bereikt dat het rendement van de meet- en selecteermachines stijgt, en dat de hoeveel
heid afkeur afneemt. 

g) Het gebruiken van een andere materiaalsoort voor snaren. Zoals aangegeven m 
bijlage 4 is dit de grootste vis in de vijver van de kostprijsreducerende ideeën. 
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6. Technologie-analyse: montage 

De montage is de laatste bewerking in het primaire proces bij V.D.T. In dit hoofdstuk 
wordt eerst de huidige situatie beschreven met betrekking tot de montage. Daarna wordt 
een mogelijkheid tot mechanisatie besproken, en wordt een keuze geformuleerd. 

6.1 De huidige situatie 

Proces 

Bij de montage worden pakketten en schakels samengevoegd tot een band. De montage 
geschiedt handmatig. De deelprocessen van de montage zijn weergegeven in figuur 14. 

schakel- ,---------. 
m.i.x ....,.~ vullen 

snaar-
pakket r,~::::1 

!pakket I 

plaatsen 

·t-~-
1 __ -

I BI 
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meten 

eindspeling 
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oren 

[

c·--------- ---- ---------1 
plaatsen W afvoeren duwband 

L cUps 1 [ band I 
1 

figuur 14: deelprocessen montage 

I A I 

I - - J 

controle 
aantal 
snaren 

Hoewel er geen tijdstudie of tweehanden-analyse bestaat van de assemblage, wordt 
geschat dat voor de bewerkingen A en B de 20/80 regel geldt: de activiteiten die moeten 
worden verricht om de band vóór te monteren (A) duren waarschijnlijk slechts 10% van 
de totale cyclustijd; de activiteiten voor de eindmontage (B) bedragen waarschijnlijk 70% 
van de totale cyclustijd. Om een goed inzicht in de opbouw van de cyclustijd te verkrijgen 
is een tijdstudie/tweehanden-analyse gewenst. In het kader van mijn onderzoek is deze 
niet uitgevoerd. 

Organisatie 

In de montage-afdeling werken 11 mensen, waarvan 9 vrouwen. De werkzaamheden in de 
montage-afdeling worden in dagdienst verricht. Het werk is ingedeeld in 3 taken: 
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1. samenstellen van schakelmixen en voorraadadministratie (1 ,5 dagtaak); 
2. assemblage van banden (5,5 dagtaak); 
3. preserveren, verpakken en transporteren van banden (1 dagtaak). 

Het feitelijke assc::1bleren ges~hiedt handmatig door 6 bandenbouwsters. Sinds kort 
worden door de bandenbouwsters alle in figuur 14 vermelde taken verricht. Daarnaast 
hebben de bandenbouwsters nog een niet vermelde functie: zij voeren een laatste 100% 
visuele controle uit op de banden. Problemen die eerder niet zijn ontdekt in de produktie, 
zoals bijvoorbeeld roestvorming op schakels, worden hier nog (tijdig !) gesignaleerd. 

Om de produktiviteit van de bandenbouw te verhogen, is het verbeteren van werkmetho
den één van de mogelijkheden. Er komen vanuit de assemblagegroep weinig initiatieven 
ter verbetering, hoewel daar vanuit het produktiemanagement wel om wordt gevraagd. 

6.2 De toekomstige situatie: mechanisatie? 

Probleem 

De assemblage kent een relatief hoog ziekteverzuim: 25% incl. langdurig verzuim. Het 
ziekteverzuim voor de fabriek als geheel bedraagt 7% (1991). Naar inschatting van het 
management is van dit verzuim = 50% wit verzuim (fysiek onmogelijk om te werken) en 
= 50 % grijs/zwart verzuim (vage klachten/onterecht verzuim). 

De werkzaamheden lijken op het eerste gezicht tamelijk eenvoudig. Toch duurt het 
verkrijgen van voldoende handvaardigheid twee tot drie maanden. Hierdoor kan het 
ziekteverzuim op korte termijn niet opgevangen worden met bijvoorbeeld uitzendkrachten. 

In de huidige situatie is de output van de montage-afdeling variabel en ligt deze naar 
inschatting van het management op een te laag niveau (gemiddelde over de weken 38, 39 
en 40, (1992): 20 banden/uur/medewerkster; waarschijnlijk zonder grote moeite haalbaar: 
25 banden/uur/medewerkster). 

Met betrekking tot de variatie in de output bestaan de volgende vermoedens: 
beïnvloedbaar door bandenbouwsters 
- werkmethode 
- hanteren van acceptabele groepsnorm i.p.v. voorgeschreven produktienorm 

niet beïnvloedbaar door bandenbouwsters 
storingen van trilvoeders 

- wisselende aanvoer van schakelmixen 
schakels van onvoldoende kwaliteit (bijvoorbeeld: niet gestraald, roest, etc.) 

De bandenbouwgroep vormt een hechte gemeenschap binnen de produktie, waar sociale 
acceptatie een grote rol speelt. Hoewel niet direct door cijfers te onderbouwen lijkt het 
verschijnsel 'systematic soldiering' (het hanteren van een door de groep geaccepteerde 
norm, [12]) zich hier voor te doen. Ook lijkt acceptatie door de groep een voorwaarde om 
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ongestoord te kunnen werken. 

Naast een technisch probleem is dus ook sprake van een sociaal probleem. Vermoedens 
over het hoge ziekteverzuim hangen samen met het genoemde sociale probleem. M.b.t. 
overige potentiële oorzaken kan opgemerkt worden dat er (nog) geen ergonomische 
analyse van de werkplekken is gemaakt. Er heeft ook (nog) geen analyse van de kwaliteit 
van de arbeid plaatsgevonden. 

Mechanisatie 

Het herkennen van bovenstaande situatie als een probleem, en het beschikbaar komen van 
een nieuw schakelaanvoersysteem, is voor het produktiemanagement aanleiding geweest 
om mechanisatie van de bandenbouw te overwegen. Om de technische- en financiële 
(on)mogelijkheden te verkennen is een opzet gemaakt voor een dergelijke mechanisatie, 
zie bijlage 5, blz. 5.3 t/m 5.5. 

Kort samengevat zijn de kenmerken hiervan: 
- Er worden strengen van 45 schakels gemeten en gebufferd in een magazijn. 
- Wanneer een band moet worden gebouwd, wordt de diameter van het pakket gemeten 

en worden door de besturing 10 strengen bij elkaar gezocht, die in combinatie met het 
pakket de gewenste eindspeling opleveren. Door overzetters worden de schakels en de 
pakketten samengevoegd. Er worden in deze opzet dus geen vulschakels gebruikt. 

- De samengevoegde banden worden automatisch gestempeld, gepreserveerd en verpakt. 

De belangrijkste technische knelpunten bij deze mechanisatie zullen zijn, zie bijlage 5, 
blz. 5.6.: 
- Het monteren van de laatste streng van 45 schakels. 
- Het monteren van het tweede pakket. 
- Het verwerken van meerdere typen banden (met name schakeltypevariatie en diameter-

variatie) 

Met betrekking tot de financiële consequenties is het volgende overzicht van toepassing, 
zie specificatie, bijlage 5, blz 5. 7 t/ m 5. 8.: 

Mechanisatie montage: 

- Takttijd machine: 30 sec. Hieruit volgt dat twee machines nodig zijn voor een netto 
produktie van een miljoen banden per jaar. 

- Investering (inclusief ontwikkeling): fl 2.350.000 
- Arbeid: 6 operators in 3-ploegendienst (fl 65.000): fl 390.000 

Handmatige montage: 

- Capaciteit per bandenbouwster: 200 banden per dag; benodigd: 21 bandenbouwsters 
- Investering (trilvullers & werkplekken): 21 * fl 55.000 = fl 1.155.000 
- Arbeid: 21 operators in dagdienst (fl 45.000): fl 945.000 
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Besparing door mechanisatie op jaarbasis: fl 316.000. 
Terugverdientijd: 7,4 jaar bij één miljoen banden per jaar. 

Uit deze berekening kan de conclusie getrokken worden dat vanuit financiële overwegin
gen het mechaniseren van de montage niet is aan te raden. 

Om het technologische risico te beperken en de kosten van de mechanisatie te drukken, 
kan worden overwogen om de voormontage door de machine te laten plaatsvinden en de 
eindmontage door de bandenbouwsters. Hierbij dient echter bedacht te worden dat in de 
huidige situatie het voormonteren slechts een klein deel van de totale cyclustijd inneemt. 
Door op deze wijze te mechaniseren wordt het minst arbeidsintensieve deel gemechani
seerd. De reductie van het aantal benodigde bandenbouwsters (en daarmee de mensafuan
kelijkheid) zal dus gering zijn. Voor een degelijke onderbouwing van een dergelijke 
investering is een tempostudie noodzakelijk. 

Behalve financiële redenen kunnen er andere redenen ZIJn om werkzaamheden te 
mechaniseren zoals veiligheid, maakbaarheid, reproduceerbaarheid, vergroten van de 
continuïteit van de produktstroom, vergroten van de kwaliteit van de arbeid, etc [16]. 

Zoals uit de eerste inventarisatie is gebleken zijn in de situatie bij VDT aan de orde: 
vergroten van de continuïteit van de produktstroom en het vergroten van de kwaliteit van 
de arbeid. Voormontage door een machine en eindmontage door mensen zal eerder leiden 
tot een daling van de kwaliteit van de arbeid dan tot een stijging. Naast het geringe 
financiële voordeel (is er wel een voordeel?, tempostudie!) is ook dit een reden te meer 
om niet tot mechanisatie over te gaan. 

6.3 Keuze opzet montage 

Met betrekking tot mechanisatie van de montage geldt: 
- volledige mechanisatie: te duur, technisch risicovol & gecompliceerd, beperkt flexibel 
- gedeeltelijke mechanisatie: te duur ? , is geen oplossing voor de sociale problematiek, 

leidt niet tot mensonafuankelijker produceren. 

Wanneer als doel wordt gesteld: het verhogen van de output en het mensonafuankelijker 
produceren, is van verbetering t.a.v. deel B van de bandenbouwcyclus (zie figuur 14) het 
meeste resultaat te verwachten. De cyclustijd van de bandenbouw wordt voornamelijk 
bepaald door de in te stellen eindspeling. Ook de inleertijd wordt voornamelijk bepaald 
door het verkrijgen van handvaardigheid en het opdoen van kennis, om de eindspeling in 
te kunnen stellen. 

Indien de tolerantie op de eindspeling wordt vergroot van (0, 1 .. 0,6mm) naar de dikte 
van één schakel betekent dit dat zowel de cyclustijd als de inleertijd worden verkort: 

Cyclustijd: het aantal keren dat schakels uit een gemonteerde band gehaald moeten 
worden, en moeten worden verwisseld voor dikkere of dunnere schakels wordt geredu
ceerd tot 0: een band wordt eenvoudig volgebouwd, tot de laatste schakel er niet meer in 
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past; daarna is de band meteen klaar. 

Inleertijd: het leren bouwen van banden bestaat naast het opdoen van handvaardigheid 
vooral uit het kunnen inschatten van de hoeveelheid schakels die moeten worden verwis
seld bij een bepaalde gemeten eindspeling. Indien wordt uitgegaan van meting van de 
eindspeling met een nauwkeurigheid van 0,1 mm, zijn er 23 mogelijke eindspelingen 
(2,25mm = één schakeldikte). Van deze 23 mogelijkheden zijn er 6 mogelijkheden, 
waarbij geen verwisseling hoeft plaats te vinden. In de overige 17 gevallen dienen 
schakels verwisseld te worden. Het leren herkennen van elk van deze 17 mogelijkheden, 
en het bepalen van de te volgen actie kost nu 2 à 3 maanden. Zou de toelaatbare 
eindspeling vergroot worden tot 2,25 mm dan hoeft nog slechts bij 1 van de 23 mogelijke 
eindspelingen actie ondernomen te worden (namelijk in geval de eindspeling 0 is). 
Hierdoor zou deinleertijd aanzienlijk worden verkort, en zou bij wijze van spreken iedere 
operator banden kunnen bouwen. Hierdoor neemt de mensafhankelijkheid af. 

Mechanisatie van de montage is financieel onaantrekkelijk. De toegevoegde waarde van 
deze bewerking is ten opzichte van de schakel- en snaarproduktie gering, zie blz. 54. Het 
belang van deze bewerking is echter enorm omdat het de laatste bewerking is voordat het 
produkt naar de klant gaat. Door deze bewerking door mensen uit te laten voeren wordt 
gebruik gemaakt van een unieke eigenschap van mensen: het ook letten op zaken 
waarvoor ze niet specifiek zijn geïnstrueerd. Tevens kan er langs een andere weg 
mensonafhankelijker geproduceerd worden. Daarom kies ik er voor om de montage 
handmatig te blijven uitvoeren. 

6.4 Onderzoek in de toekomst 

Of het mogelijk is om de tolerantie op de eindspeling te vergroten zal door onderzoek 
moeten worden aangetoond. Als uit het onderzoek blijkt dat dit een reële optie is, dan 
betekent dit voor het bandenbouwen een geweldige vooruitgang. In de huidige situatie kan 
de produktiviteit worden verhoogd en de mensafhankelijkheid wordt verkleind. Voor de 
toekomst betekent het dat de mogelijkheden om dit deel van de produktie te mechaniseren 
worden vergroot, omdat een dergelijke machine een stuk eenvoudiger is dan het concept 
zoals vermeld in de bijlage (waarbij ervan is uitgegaan dat de tolerantie op de eindspeling 
blijft zoals in de huidige situatie). 

Daarnaast is het aan te bevelen een organisatie-onderzoek op te starten om de oorzaken 
van de sociale problematiek te achterhalen. Hierdoor kan ook op dit punt gewerkt worden 
aan continue verbetering. 

Beter inzicht in de opbouw van de cyclus van de montage is nodig om: 
- de (on)mogelijkheid van gedeeltelijke mechanisatie cijfermatig te onderbouwen; 

inefficiënties2 in de huidige werkmethode aan het licht te brengen en te verbeteren. 

2 Een voorbeeld hiervan is het huidige gebruik van voelermaten: hoewel slechts 4 voelermaten nodig 
zijn, beschikt elke bandenbouwster over een standaard gereedschap met 20 voelermaten, waarbij iedere keer 
de juiste maat gezocht moet worden. Een speciaal gereedschap met 4 maten, werkt efficiënter 
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7. Klanten Order Ontkoppel Punt 

Het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) is het voorraadpunt in de goederenstroom waar 
produktie op order begint. Deze voorraad wordt aangehouden om te kunnen voldoen aan 
de gewenste levertijd vanuit de markt. Wanneer de doorlooptijd van een order korter is 
dan de gewenste levertijd kan produktie op order plaatsvinden. Het KOOP is dus het 
laatste voorraadpunt in het voortbrengingstraject; na het KOOP komen nog slechts 
procesgebonden voorraden voor (onderhanden werk). 

De huidige situatie 

In de huidige situatie ligt het KOOP na de assemblage van banden. De redenen om het 
KOOP na de assemblage van banden te leggen zijn onder andere de volgende: 
- De vraagfluctuatie per periode is groot. Deze vraagfluctuaties kunnen met het huidige 

produktiesysteem niet worden opgevangen (volumeflexibliteit). Er is gekozen om in 
perioden waarin de vraag klein is voorraad op te bouwen voor perioden waarin de 
vraag groot is. Hierdoor wordt het produktiesysteem zo gelijkmatig mogelijk bezet. 

- Door het aanhouden van voorraad eindprodukt worden onzekerheden t.a.v. de 
opbrengst van het produktiesysteem weggebufferd. 

Behalve voorraden eindprodukt worden ook voorraden grondstof (plaat-en bandstaal) en 
halffabricaten (snaren en schakels) aangehouden. Grondstoffen worden door leveranciers 
op afroep geleverd. Naast het feit dat hier door serievorming voorraad wordt gevormd, 
biedt deze voorraad ook een beveiliging tegen calamiteiten bij de leveranciers. 

De opbrengst van de schakelproduktie is stochastisch ten aanzien van de geometrie. Dit 
leidt er toe dat voorraadvorming noodzakelijk is om een statistisch kleine kans te hebben 
dat er geen geschikte combinatie mogelijk is. Bij de snarenproduktie is er geen reden van 
produktietechnische aard om pakketten op voorraad te houden: van elk geselecteerd 
pakket kan met zekerheid een band worden gebouwd, indien de schakels beschikbaar zijn. 
Er is aan het einde van de snarenlijn een kleine buffer (ca. een dag) om bij storing in de 
lijn de montage bezet te kunnen houden. De snaarpakketten die worden geproduceerd 
worden meteen verwerkt tot banden. In figuur 15 zijn de voorraadpunten in het primaire 
proces en het KOOP weergegeven. 

figuur 15: huidige situatie KOOP 
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De besturing van de produktie gebeurt op basis van een verkoopprognose voor een jaar. 
Van deze verkoopprognose wordt een produktieplan afgeleid voor een jaar voor de vijf 
varianten. Gedurende het jaar kan dit produktieplan worden bijgesteld naar aanleiding van 
ontwikkelingen in de vraag. Een produktieorder voor het produceren van een bepaalde 
variant wordt dus niet gegenereerd door het onderschrijden van een voorraadniveau maar 
wordt gebaseerd op het produktieplan. Indirect wordt hierdoor rekening gehouden met de 
aanwezige voorraad eindprodukten. 

De toekomstige situatie 

Door Sollewijn Gelpke [19], wordt uitgegaan van de produktie van schakels op voorraad 
en besturing van het voorraadniveau met behulp van de bestelmomentenmethode. In zijn 
onderzoek werd de seriegrootte bepaald met de formule van Camp. Hierin worden de 
voorraadkosten gebalanceerd tegen de omstelkosten. Hoge Oinstelkosten leidt tot het 
produceren van grote series (weinig omstellingen), lage omstelkosten tot het produceren 
van kleine series (veel omstellingen). De omstelkosten worden bepaald door de benodigde 
omsteltijd. Sollewijn Gelpke ging in zijn onderzoek uit van een schakelproduktieproces, 
waarin de bewerkingsstap contourschuren was opgenomen. De verwachte omsteltijd van 
deze bewerkingsstap (ten tijde van zijn onderzoek nog in ontwikkeling), was 4-8 uur. In 
zijn berekeningen werd rekening gehouden met een verbetering van deze benodigde 
omsteltijd tot 2,5 uur. Het bleek in zijn onderzoek dat met betrekking tot de geëiste 
levertijd, het met deze omsteltijd mogelijk zou zijn om schakels op order te produceren. 
Hiervoor werd niet gekozen omdat dan de flexibiliteits-eis voor zowel de snaar- als de 
schakelproduktie zou gelden. In dat geval zou voor beide produktielijnen de omsteltijd 2,5 
uur moeten bedragen. 

In dit onderzoek is er van uitgegaan dat door de technologische ontwikkelingen in de 
toekomst het schuren van schakels kan vervallen. Het eerste effect hiervan is dat de 
t1exibiliteit van de schakelproduktie hierdoor wordt vergroot. De omsteltijd van de gehele 
produktie is gereduceerd tot het omstellen van de stanspers, omdat de bij de overige 
processtappen volledig universele machines worden gebruikt. De omsteltijd zal hiermee 
worden gereduceerd tot 0,5 uur. Een tweede effect van de technologische ontwikkeling in 
de toekomst is dat de onzekerheid in de opbrengst van de produktie voor wat betreft 
geometrie niet meer aanwezig is. Een gevolg hiervan is dat, wat in de huidige situatie 
voor snaarpakketten geldt (van ieder geselecteerd pakket kan een band gebouwd worden) 
in de toekomst ook voor schakels zal gelden: van iedere batch schakels zal een band 
gebouwd kunnen worden. Hierdoor vervalt deze reden om schakels nog op voorraad te 
houden. 

In het genoemde onderzoek werd uitgegaan van een gelijkmatig verdeelde vraag over de 
perioden. Deze situatie zal in werkelijkheid niet optreden. Het is tevens te verwachten dat 
wanneer V.D.T. zijn monopoliepositie weet te handhaven, klanten net als in de huidige 
situatie, zullen eisen dat V.D. T. een bepaalde veiligheidsvoorraad aanhoudt. De complete 
CVT produktie van deze klanten is namelijk afhankelijk van toelevering van duwbanden 
door V.D.T. Hierdoor is volledige produktie op order onmogelijk en zal altijd een 
buffering noodzakelijk zijn. Indien men door onderhandelen met de klanten de periode
fluctuaties weet te beperken, en de vraag in sterkere mate gaat lijken op een gelijkmatige 
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vraag kan de grootte van deze buffer worden verkleind. Deze buffer krijgt dan het 
karakter van veiligheidsvoorraad. Het aanvullen van deze voorraad kan geschieden met 
variabele seriegrootte. Hierdoor wordt meer rekening gehouden met de feitelijke klant
vraag dan wanneer steeds vaste aanvulseries worden aangemaakt. In praktische zin is dus 
sprake van produktie op order van schakels, hoewel na de schakelproduktie nog een 
voorraad aanwezig is. 

Het KOOP wordt dus voor schakels stroomopwaarts verplaatst. 

Met betrekking tot snaarproduktie ging Sollewijn Gelpke uit van een omsteltijd van 2,5 
uur. Bij deze omsteltijd bleek het mogelijk om met de produktie van snaren op order te 
voldoen aan de gewenste levertijd. Vergeleken met de produktie van snaren op voorraad, 
bleek een besparing mogelijk van circa één miljoen gulden door uit te gaan van produktie 
van snaren op voorraad. 

Wanneer het snaarmateriaal wordt gestandaardiseerd zoals omschreven in § 5.1 en 
bijlage 4, hoeft de beitelontbraammachine niet meer omgesteld te worden voor diameter
variatie. De enige omstelling aan deze machine betreft dan omstellingen voor breedtevari
atie. Geschat wordt dat dit binnen een half uur mogelijk moet zijn, bij het gebruik van 
wisselmodules. Het proces met de grootste omsteltijd is in de gekozen opzet de meet & 
selecteerbewerking. In de huidige situatie geldt voor deze bewerking een omsteltijd van 
2,5 uur. In de toekomst moet hier zeker nog een verbetering mogelijk zijn. Ook bij de 
gekozen opzet zal het dus mogelijk zijn om snaren op order te produceren. 

Een ander voordeel van het produceren van snaren op order is dat het risico van een 
(tijdelijk) incourante voorraad eindprodukten wordt vermeden. Het klantspecifieke van het 
eindprodukt wordt namelijk veroorzaakt door variatie van de snaardiameter (schakels zijn 
voor iedere klant hetzelfde). Door de snaren te produceren op order wordt vermeden dat 
voorraadkosten ontstaan omdat een bepaald produkt voor één klant op voorraad wordt 
gehouden, terwijl dit niet aan een andere klant kan worden geleverd. 

Vanwege de genoemde voordelen wordt gekozen voor de produktie van snaren op order 
(zie figuur 16). 

KOOP 

figuur 16: KOOP toekomstige situatie 
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8. Parallelliseren van de produktie 

Algemeen 

Volgens de theorie van de sociotechniek zijn er een aantal functie-eisen voor produktie
structuren. Deze functie-eisen hebben betrekking op: flexibiliteit, beheersbaarheid, 
innovatievermogen, kwaliteit van de arbeid, en produktkwaliteit [8]. 

Of met een bepaald systeem aan deze functie-eisen kan worden voldaan is afhankelijk van 
de gevarieerdheid van de orderstroom die door het systeem moet worden verwerkt. 
Verbetering t.a.v. deze eisen, bestaat volgens de sociotechnische benadering eruit dat de 
structuur van de produktieorganisatie en het produktiesysteem afgestemd dienen te zijn op 
de te verwerken orderstroom. Naarmate de orderstroom gekenmerkt wordt door meer 
variatie (qua volume en aantal produktvarianten) dient meer regelvermogen aanwezig te 
zijn bij degenen die de bewerkingen uitvoeren. Voor wat betreft de structuur van het 
produktiesysteem kan dit plaatsvinden door middel van het parallelliseren van de order
stromen. Onder parallelliseren wordt verstaan het afsplitsen van gevarieerde (complexe) 
orderstromen in meer homogene (eenvoudige) substromen. 

Produktie- i 
systeem 

'---------------_}-

Enkelvoudige 

stroom 

~-----1-
-L___ ____________ ,-_ -

Parallelle 

opsplitsing 

figuur 17: parallelliseren 

Parallelliseren is dus het reduceren van de gevarieerdheid per onderscheiden stroom om 
aan de functie-eisen te voldoen. 

Gevarieerdheid van een orderstroom wordt getypeerd door: 
- complexiteit van de orderstroom (zijn er veel verschillende produkten); 
- onvoorspelbaarheid van de orderstroom (hoe constant is de stroom qua volume en 

mix); 
- omvang van de orderstroom (hoe groot is het volume in absolute zin). 

De complexiteit wordt bepaald door het aantal verschillende orders van de stroom en de 
aard en de omvang van de verschillen tussen de orders. Is de complexiteit hoog dan kan 
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men parallelliseren om te komen tot homogene families. In [8] wordt geen aantal 
genoemd als criterium voor complex of niet complex. Bij complexe stromen wordt vaak 
een machinefabriek als voorbeeld genoemd, waarbij al gauw sprake is van enige honder
den verschillende produktvarianten. 

De onvoorspelbaarheid is bepalend voor: 
- de gevraagde flexibiliteit bij de toewijzing van capaciteit aan de stromen. Wanneer er 

fluctuaties in de stromen optreden dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om met 
mensen en middelen te schuiven in de stromen. 
het innovatievermogen dat in de nieuwe structuur aanwezig moet zijn: wanneer sprake 
is van zeer kleine serieproduktie of enkelstuksfabricage, heeft parallelliseren geen zin. 

Bij V.D.T. is sprake van massafabricage (omvang), waarbij produktfamilies een produkt
levenscyclus in de ordegrootte van 6 à 7 jaar hebben (de huidige duwband werd voor het 
eerst op massaschaal gemaakt in 1987; de verwachting is dat de produktie van deze band 
tot 1993-1994 zal doorgaan). De behoefte aan innovatievermogen is dus geen beperkende 
factor voor parallellisering. 

Schakelproduktie 

Wanneer de toekomstige orderstroom voor de schakelproduktie geanalyseerd wordt dan 
heeft deze de volgende kenmerken: 
- Het aantal produktvarianten is klein: er is sprake van vier standaardprodukten, die niet 

klantspecifiek zijn. Daarom kan niet worden gesproken van complexe stromen. 
- De voorspelbaarheid van de orderstromen is relatief groot. Mixfluctuaties zullen zeker 

voorkomen in de toekomst. De marktverwachting is dat gemiddeld 50% van de vraag 
op jaarbasis de 24/9 variant betreft. Reeds eerder is opgemerkt dat per periode 
afwijkingen op zullen treden zowel in volume als in mix. 

Volledige starre afscheiding van de stroom voor deze variant is dus niet mogelijk en 
vanwege het universele karakter van de produktiemiddelen niet noodzakelijk. 

- De omvang van de te onderscheiden stromen (naar markt: Europa, Zuid-Oost Azië of 
naar produkt: 24/6, 24/9, etc.) is groot genoeg om afsplitsing mogelijk te maken. 

De orderstroom voor de schakelfabricage kan dus worden gekenmerkt als: niet complex, 
over een langere periode gezien goed voorspelbaar en met een grote omvang (massafabri
cage). 

Parallellisering in de schakelfabricage zou plaats kunnen vinden door identieke stromen te 
onderscheiden of door de schakelfabricage op te delen in niet identieke stromen. Of 
parallellisering nodig is wordt bepaald door het antwoord op de vraag of zonder paralleUi
sering aan de functie-eisen kan worden voldaan. 

T.a.v. flexibiliteit is het niet nodig om meerdere stromen te onderscheiden. Er is in de 
schakelproduktie in de toekomst geen sprake van speciaalmachines die bij het produceren 
van een andere variant moeten worden omgesteld. Betere capaciteitsbenutting door 
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reductie van het totaal aantal omstellingen kan met parallellisering dus niet worden 
bereikt. Door een starre afsplitsing van stromen zou de gecreërde flexibiliteit niet volledig 
worden benut. 

Voor de beheersing van de doorlooptijd is het van belang dat geen extreme (onbeheerste) 
wachttijden in het systeem optreden. Of deze situatie zich voordoet is afhankelijk van het 
aankomstpatroon van batches bij een machine en de bewerkingstijd van batches. Naarmate 
het aankomstpatroon en de bewerkingstijd meer variatie vertonen en toch hoge bezettings
graden worden nagestreefd zullen lange, onbeheerste wachttijden optreden [18]. Omdat 
alle produkten dezelfde bewerkingsvolgorde hebben, en omdat de bewerkingstijd voor 
iedere batch hetzelfde is, is voor de beheersing van de doorlooptijd, parallelliseren niet 
noodzakelijk. 

Met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid geldt dat het bij opsplitsing in verschillende 
stromen eenvoudiger is om vaste teams samen te stellen die voor een produktielijn 
verantwoordelijk zijn dan wanneer er niet wordt opgesplitst (volledig functioneel). De 
leden van de teams zullen dan opgeleid moeten worden om meer taken uit te kunnen voe
ren. In de schakelproduktie zullen in de toekomst steeds minder kortcyclische, uitvoeren
de taken voorkomen, vanwege de genoemde technologische ontwikkelingen, en de 
toenemende automatisering. De nadruk komt te liggen op het stansen/gereedschapmaken. 
Voor deze taak is veel vakmanschap vereist. Bij deze groep kan ook regelvermogen 
worden gelegd door bijvoorbeeld een deel van de produktieplanning, storingsdiagnose en 
onderhoud door deze groep te laten doen. Op deze manier kan de kwaliteit van de arbeid 
verder worden verhoogd. Het is hiervoor niet noodzakelijk om de produktie op te splitsen 
in meerdere stromen. 

Uit bovenstaande blijkt dat parallellisering geen noodzaak is om aan de functie-eisen te 
voldoen. Produktie volgens een enkelvoudige fabricagestroom maakt maximaal gebruik 
van de flexibiliteit die ontstaat door het produceren met uitsluitend universele machines. 

Snaarproduktie 

Wanneer de toekomstige orderstroom voor de snaarfabricage wordt geanalyseerd, heeft 
deze de volgende kenmerken: 

het aantal breedtevarianten is 2 } 
het aantal diametervarianten is 4 .. 9 } componentniveau 

het aantal pakketvarianten is 12 .. 22 } halffabricaat 

Dat het aantal varianten op halffabricaatniveau groter is dan het aantal varianten op 
componentniveau, heeft als oorzaak dat het aantal snaren per pakket wordt gevarieerd. 
Voor de fabricage betekent het variëren van het aantal snaren per pakket het softewarema
tig omstellen van het walsen, voorbuigen en het meten/selecteren. 

Mix- en volumevariaties zullen ook voor de snaarfabricage zeker optreden. Door de 
genoemde standaardisatie is het mogelijk om hier op in te spelen, omdat bij beitelontbra-
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men geen omstelling benodigd is voor het variëren van de diameter. Door deze standaar
disatie vindt in de produktie als het ware al een tweedeling plaats: het ene deel verwerkt 
ringen van 95mm, het andere deel ringen van 100mm. De overige processen kunnen 
afuankelijk van de vraag in een bepaalde periode eenvoudig worden ingesteld, zodat geen 
problemen zijn te verwachten voor wat betreft mixflexibiliteit De noodzaak tot volume
flexibiliteit kan zoals genoemd in hoofdstuk 2 worden beperkt door onderhandelingen met 
klanten. Eventueel kan door overwerk de output tijdelijk worden vergroot. 

Voor wat betreft de omvang van de orderstroom, geldt dat zowel in het realistische 
scenario als in het optimistische scenario de orderstroom die met ringdiameter 95 
geproduceerd kan worden, voldoende omvang heeft om afgesplitst te worden van de totale 
orderstroom (zie tabel 14). 

ringdiameter [ mm] 

95 100 

realistisch scenario 36 64 100% 

optimistisch scenario 30 70 100% 

tabel 14: afzet naar ringdiameter in procenten 

Ook de orderstroom voor de snaarfabricage kan dus worden gekenmerkt als: niet 
complex, over een langere periode gezien goed voorspelbaar en met een grote omvang 
(massafabricage). 

Met betrekking tot de functie-eisen flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaltiteit van de 
arbeid geldt voor de snaarproduktie: 

- Flexibiliteit is zoals reeds genoemd, geen probleem en vormt dus geen reden tot 
parallelliseren. 

- Met betrekking tot beheersbaarheid geldt dat door de opdeling van de snaarproduktie 
als gevolg van standaardisatie eenvoudig twee produktielijnen gevormd kunnen 
worden. Door deze opzet ontstaat een overzichtelijker geheel dan wanneer elke 
voorgaande capaciteit aangesloten zou worden op elke volgende capaciteit. Ringen met 
verschillende diameters zijn ondergebracht in één stroom. Door de inzet van één 
flexibele beitelontbraammachine is het dan nog mogelijk om de mixverhouding tussen 
de stromen te wijzigen. 

- Bij de snaarfabricage is er niet een duidelijke taakverschuiving in de richting van één 
proces zoals bij de schakelfabricage. Wel is duidelijk dat ook bij de snaarfabricage de 
kortcyclische, uitvoerende werkzaamheden in de toekomst steeds meer zullen verdwij
nen. De taken zullen verschuiven in de richting van procesbewaking en storingsdiagno
se. Er is nog geen volledige taakananalyse behorende bij het toekomstige technische 
systeem gemaakt. Er kan nu dus nog niet worden vastgesteld of het omwille van de 
kwaliteit van de arbeid gewenst is om van de twee lijnen, ook twee aparte organisato
rische eenheden te maken. 
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De opzet voor het schakel- en snaarproduktiesysteem zou er als volgt uit kunnen zien: 

RB 

Stansen 

[] 

D 

Wassen Harden Trommelen 

c=:::::J 

c=:::::J .... .... c=:::::J 

c=:::::J D 
D 

Batch Automatisch transport 
>I< >I< 

Universeel haltfabrikaat 

c=:::::J 

c=:::::J 
Batch 

figuur 18: opzet toekomstige schakelproduktie 
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figuur 19: opzer toekomstige snaarproduktie 
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Fabricagekostprijs 

De opzet voor het toekomstige produktiesysteem ligt nu vast. Omdat de gegevens die 
benodigd zijn voor het berekenen van de FKP nu zijn verzameld, kan door middel van 
een kostprijscalculatie worden geëvalueerd of het doel dat gesteld is met behulp van de 
learning curve met het ontwerp kan worden bereikt. In tabel 15 is het resultaat van deze 
berekening weergegeven. Voor de details van deze berekening wordt verwezen naar 
bijlage 6, blz. 6.1 t/m 6.9. 

Kostenplaats 

Schakels Snaren Montage Totaal [fl] 

Direct Mat. [fl] 12,65 15,99 - 28,64 

Kosten- Indirect Mat. [fl] 4,81 2,92 0,64 8,37 

soort Directe Arbeid [fl] 1,72 2,39 0,96 5,07 

Vaste Kosten [fl] 2,94 7,49 0,43 10,86 

Totaal [fl] 22,12 28,79 2,03 I 52,94 I 
tabel 15: FKP op basis van kostprijscalculatie 

De FKP zoals deze volgt uit tabel 15 is exclusief overhead. Om een reële vergelijking 
met de berekende kostprijs op basis van de learing curve mogelijk te maken, wordt 
aangenomen dat het aandeel van de overhead in de kostprijsopbouw in de toekomst gelijk 
is aan de huidige situatie: 18%. Hieruit volgt dan een FKP van fl 62,-. 

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat met het ontwerp het gestelde doel van 
fl 76,- zeker kan worden behaald. 
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Fabricagekostprijs 

De opzet voor het toekomstige produktiesysteem ligt nu vast. Omdat de gegevens die 
benodigd zijn voor het berekenen van de FKP nu zijn verzameld, kan door middel van 
een kostprijscalculatie worden geëvalueerd of het doel dat gesteld is met behulp van de 
learning curve met het ontwerp kan worden bereikt. In tabel 15 is het resultaat van deze 
berekening weergegeven. Voor de details van deze berekening wordt verwezen naar 
bijlage 6, blz. 6.1 t/m 6.9. 

Kostenplaats 

Schakels Snaren Montage Totaal [fl] 

Direct Mat. [fl] 12,65 15,99 - 28,64 

Kosten- Indirect Mat. [fl] 4,81 2,92 0,64 8,37 

soort Directe Arbeid [fl] 1,72 2,39 0,96 5,07 

Vaste Kosten [fl] 2,94 7,49 0,43 10,86 

Totaal [fl] 22,12 28,79 2,03 I 52,94 I 
tabel 15: FKP op basis van kostprijscalculatie 

De FKP zoals deze volgt uit tabel 15 is exclusief overhead. Om een reële vergelijking 
met de berekende kostprijs op basis van de learing curve mogelijk te maken, wordt 
aangenomen dat het aandeel van de overhead in de kostprijsopbouw in de toekomst gelijk 
is aan de huidige situatie: 18%. Hieruit volgt dan een FKP van f1 62,-. 

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat met het ontwerp het gestelde doel van 
fl 7 6,- zeker kan worden behaald. 
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9. Produktieovergang 

Nu de opzet van het produktiesysteem is gekozen, is de laatste stap: het groeien van de 
huidige situatie naar de toekomstige situatie. Hiervoor is het van belang een inschatting te 
maken hoe de HG bandenrange zal worden vervangen door de NG bandenrange, omdat 
de NG zoveel mogelijk met nieuwe/verbeterde processen zal worden geproduceerd. 
Omdat er sprake is van een groeiende markt is het van belang om te weten of de 
capaciteit die geïnstalleerd is voor de HG produktie voldoende is om aan deze vraag te 
voldoen. Wanneer dit niet het geval is, betekent dit dat geïnvesteerd moet worden in 
speciaalmachines die overbodig worden zodra de NG ingevoerd is. 

De volgorde waarin de NG op de markt gebracht wordt, is enerzijds afhankeljk van de 
marktvraag en anderzijds afhankelijk van de ontwikkelstrategie van V.D.T. Als ontwik
kelstrategie is gekozen om eerst de uitbreiding op de bestaande range te realiseren en 
daarna de vervanger van de HG (de 24/9 band) op de markt te brengen. De planning voor 
het in produktie komen van de NG is als volgt opgezet: 

24/6 
24/12 
30/9 
24/9 

Validatie gereed 

1-'93 
1-'94 
1-'94 
1-'95 

Praktijktest gereed 

6-'93 
6-'94 
1/95/6-'95 
6-'95 

Op basis van deze planning en de te verwachten ontwikkeling van de vraag is de overgang 
tussen HG en NG voor wat betreft de afzet ingeschat, zie bijlage 7, blz 7.1 t/m 7 .4. 

Door de huidige geïnstalleerde capaciteit te vergelijken met de toekomstige vraag kan 
worden bepaald, welke bewerking op welk moment kritisch wordt ten aanzien van de 
capaciteit [20]. Hieruit volgt dan een investeringsplanning voor de toekomst. Tevens kan 
worden aangegeven wanneer bepaalde procesontwikkelingen afgerond moeten zijn, om 
investering in speciaalmachines te vermijden. Door bij het verloop van de capaciteiten 
tevens in te schatten hoeveel personeel benodigd is, wordt een beeld verkregen van het 
verloop hiervan. In onderstaande tabel is aangegeven hoe, volgens het realistische 
scenario, de invoering van de NG zal verlopen. 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Afzet HG 200 248 237 123 0 0 0 0 0 

Afzet NG 0 50 136 354 603 695 775 870 980 

tabel16: vervanging HG en invoering NG 
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Wanneer de afzet van de HG wordt vergeleken met de geïnstalleerde capaciteiten van 
schakellijn 1 en snarenlijn 1 (blz. 19 en blz. 28) dan blijkt hieruit dat voor de HG 
bandenproduktie niet geïnvesteerd hoeft te worden in capaciteit. De aanwezige overcapa
citeit kan voor gelijksoortige produktieprocessen ingezet worden voor de NG produktie, 
waardoor investeringen kunnen worden uitgesteld. Hierdoor ontstaat voor de schakelpro
duktie het volgende capaciteitsverloop ten behoeve van de NG: 

Capaciteitsverloop t.b.v. Nieuwe Generatie 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Afzet NG --- 50 136 354 603 695 775 

Bewerking Capaciteit [banden/jaar * 1000] 

Stanzen 227 227 227 3701 

Wassen 1385 1 1297 1317 1524 

Harden 658 658 658 658 

Trommelen 166 166 166 631 1
•
2 

Lijfschuren 50 1001 1501 ---

Trommelen 166 166 166 ---

(Meten/ 
(57) (57) (57) (57) 

sorteren) 

1: uitbreiding capaciteit door gebruik machines schakellijn 1 
2: uitbreiding capaciteit door aanschaf nieuwe machines 

6942 921 2 

1748 1748 

13141 1314 

6881 8362 

--- ---

--- ---

(57) (57) 

tabel 17: capaciteitsverloop schakelprodulaie 

921 

1748 

1314 

836 

---

---

(57) 

1999 2000 

870 980 

921 12112 

1748 1748 

1314 1314 

9842 984 

--- ---

--- ---

(57) (57) 

Uit deze tabel blijkt dat de eerste uitbreidingsinvestering pas in 1995 gedaan hoeft te 
worden. Tevens blijkt uit deze tabel dat het lijfschuren voor 1995 geëlimineerd moet zijn 
om investering in deze machines te vermijden. Wanneer deze ontwikkeling een jaar 
vertraging oploopt, heeft dit tot gevolg dat in 1995 twee lijfschuurmachines geïnstalleerd 
moeten worden, die dan vervolgens in 1996 niet meer nodig zijn. 

In tabel 18 is het benodigd aantal operators voor de schakelproduktie weergegeven: 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Schakellijn 1 26 33 33 16 0 0 0 0 0 

Schakellijn 2 0 3 8 9 16 18 21 24 26 

Totaal 27 36 41 25 16 18 21 24 26 

tabel 18: overzicht benodigd aantal operators schakelprodulaie 
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Uit tabel 18 blijkt dat het benodigde aantal operators in de komende jaren eerst toe zal 
nemen, vervolgens afneemt en uiteindelijk op het niveau van 1992 uitkomt. De verklaring 
hiervoor is dat tot 1995 de relatief arbeidsintensieve HG produktie wordt voortgezet. De 
minder arbeidsintensieve NG produktie zorgt daarna voor een afname van het benodigde 
aantal operators. Door stijging van het produktievolume neemt dit aantal daarna weer toe. 

Voor de snaarproduktie is dezelfde vergelijking gemaakt als voor de schakelproduktie. 
Hierdoor ontstaat voor de snaarproduktie het capaciteitsverloop zoals aangegeven in 
tabel 19. 

Capaciteitsverloop t.b.v. Nieuwe Generatie 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Afzet NG --- 50 136 354 603 695 775 870 980 

Bewerking Capaciteit [banden/jaar * 1 000] 

Pijp 
--- 2091 221 1 --- --- --- --- --- ---

fabricage 

Ringbuigen --- --- --- 8552 855 855 855 1710 1710 

Beitel-
119 2501 3572 7142 714 8332 9522 10712 ---

on tbramen 

Walsen --- 53 1301 3561
•
2 635 1

•
2 7412 7942 9002 10062 

Wassen --- 356 356 356 712 1 712 10682 1068 1068 

Gloeien --- 207 207 7191 719 8481 848 --- ---

Voorbuigen --- 121 1601 3932 6342 7552 8762 876 9972 

Dualharden --- 527 527 527 8901 890 890 890 14172 

Meten/ 
219 219 4191 7672 767 9862 986 986 ---

Selecteren 

1) uitbreiding door inzet machines snarenlijn l 
2) uitbreiding door aanschaf nieuwe machines 

rabel 19: capacireirsverloop snaarproduktie 

Uit deze tabel blijkt dat in 1995 de eerste uitbreidingsinvestering moet plaatsvinden. 
Hierbij is er van uitgegaan dat in 1994 ringen met behulp van snarenlijn 1 gemaakt 
worden t.b.v. de NG produktie. Hierdoor kan investering in een ringslitmachine, die in 
1995 niet meer nodig is, worden vermeden. 

In tabel 20 (pagina 58) is het benodigde aantal operators voor de snaarproduktie weerge
geven. 
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Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Snarenlijn 1 24 25 25 14 0 0 0 0 0 

Snarenlijn 2 0 9 9 18 30 30 31 33 36 

Totaal 24 34 34 33 30 30 32 33 36 

tabel 20: overzicht benodigd aantal operators maarproduktie 

Uit deze tabel blijkt dat het verloop in het aantal benodigde operators ongeveer hetzelfde 
is als in de schakelproduktie. Het uiteindelijke aantal ligt hoger dan in 1992. De oorzaak 
hiervan is dat er bij de schakelproduktie meer bewerkingstappen vervallen dan bij de 
snaarproduktie. Tevens is de snaarproduktie in huidige situatie al voor een groot deel 
gemechaniseerd, waardoor de afname van benodigd personeel door mechanisatie kleiner 
lS. 
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10. Produktie in Japan 

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de mogelijke fabricage van duwbanden door 
V.D.T. in Japan (voor een uitgebreidere beschrijving: zie bijlage 8). Bij een eerste 
inventarisatie bleek dat er vanuit het standpunt van V.D. T. gezien weinig aanleiding 
bestaat om produktie in Japan te overwegen. Daarom is dit onderwerp niet verder 
uitgediept. 

In de huidige situatie vindt de fabricage plaats op één lokatie. De capaciteit IS ruim 
voldoende om aan de markvraag op korte tot middellange termijn (2-3 jaar) te voldoen. 
Hierdoor is er op deze termijn geen reden om produktie op een andere lokatie te 
overwegen. Daarnaast zijn de huidige klanten tevreden met de situatie zoals deze nu 
geldt. 

Voor de lange termijn (5-10 jaar) is de huidige capaciteit niet toereikend. Op deze termijn 
speelt ook de uitbreiding van het aantal klanten een rol. Uit eerdere contacten met Toyota 
Gaarproduktie 1989: 3,3 miljoen personenauto's, qua volume de derde autoproducent ter 
wereld [14]), is gebleken dat zij het als ongewenst beschouwen om afhankelijk te zijn van 
toelevering uitsluitend vanuit Tilburg. 

Hiermee is de belangrijkste reden voor fabricage in Japan genoemd: een min of meer 
opgedrongen eis vanuit de markt. Andere redenen zoals bijvoorbeeld besparingen blijken 
voor V.D.T. niet aan de orde te zijn. 

Hoewel door Toyota gesproken wordt over een vestiging in Japan, lijkt Taiwan aantrekke
lijker. Het is echter de vraag in hoeverre dit voor Toyota en andere (potentiële) klanten 
aanvaardbaar is. Het opzetten van een distributiekantoor in Japan, waar bijvoorbeeld een 
half jaar veiligheidsvoorraad wordt neergelegd is een ander alternatief dat misschien 
afdoende is voor Toyota. Dit is aantrekkelijker dan het zelf bouwen van een fabriek in 
Japan. 

Uit een eerste fasering van een dergelijk project (zie bijlage 8) blijkt dat de doorlooptijd 
van voorstudie tot volledige produktie ongeveer zes jaar zal duren. Dit betekent dat 
wanneer Toyota een tweede duwbandfabriek in Japan, in 1999 als eis stelt, de voorstudie 
en de onderhandelingen over afzetgaranties al in '93/'94 aan de orde zijn. 

De potentiële problemen die overwonnen moeten worden liggen voornamelijk op het 
gebied van het cultuurverschil tussen West-Europa en Zuid-Oost Azië, het werven van 
geschikt personeel en het voorkomen van kennislekkage naar potentiële concurrenten. 

De conclusie die op basis van de eerste inventarisatie getrokken kan worden is dat het 
voor V.D. T. niet aantrekkelijk is om zelf initiatieven te entplooien om fabricage in Zuid
Oost Azië te verwezenlijken. De reden hiervoor is dat tot 1995 de huidige capaciteit 
voldoende is. Na 1995 kan in Tilburg nog verder geprofiteerd worden van 'economies of 
scale' (bijvoorbeeld: de huidige fabriekshal kan nog verder worden volgebouwd). 
Voorlopig is wat dit betreft een terughoudende opstelling dus het beste. 
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11. Conclusies en aanbevelingen 

1. De markontwikkeling zal langzamer verlopen dan tot nu toe binnen V.D.T. werd 
aangenomen. In 1989 werd verwacht dat de vraag in 1995 zou zijn gestegen tot 
één miljoen banden per jaar. Momenteel wordt verwacht dat dit aantal pas in 2000 
zal worden bereikt. 

2. De huidige contractuele afspraken met afnemers leiden er toe dat er grote schom
melingen in de afzet kunnen ontstaan. Door in onderhandelingen met klanten naast 
afspraken over het afzetvolume, tevens afspraken te maken over het afzet
patroon, is het mogelijk om de schommelingen te beperken. Een gelijkmatig
heictsbonus in plaats van de huidige staffelkorting is een mogelijkheid om dit ook 
voor andere klanten dan Fuji te bereiken. Hierdoor wordt een gelijkmatige bezet
ting van het produktiesysteem gegenereerd en kunnen voorraden worden verlaagd. 

3. In de oorspronkelijke opzet van de NG bandenrange is voorzien in een variant 
waarmee zeer grote vermogens kunnen worden overgebracht: de 30/12 variant. 
Hiervoor is waarschijnlijk geen markt binnen de beschreven onderzoeksperiode. 

4. Voor zowel de schakel- als de snaarproduktie geldt dat de geïnstalleerde capaciteit 
tot 1995 voldoende is om aan de marktvraag te voldoen. Tot medio 1995 zijn dus 
geen uitbreidingsinvesteringen nodig. 

5. Door produkt- en procesontwikkeling wordt het in de toekomst mogelijk om in de 
schakelproduktie alle specifieke- en enkelstuksbewerkingen te vervangen door 
universele, bulkbewerkingen. Hierdoor wordt de schakelproduktie zeer flexibel en 
wordt de produktiebeheersing een stuk eenvoudiger. De sleutel tot het bereiken 
van dit doel ligt in het beter stansen en trommelen. Hier dient het zwaartepunt bij 
verdere procesontwikkeling te liggen. 

6. Het ringbuigen is een aantrekkelijk alternatief voor de huidige pijpproduktie. Het 
verdient aanbeveling om een gedetailleerd onderzoek naar deze produktiemetho
diek op te starten, mede om te achterhalen of het mogelijk is om hiermee de 
beitelontbraambewerking te elimineren. 

7. Door standaardisatie van het ingangsmateriaal, en een kleine aanpassing van het 
produktontwerp, wordt op een goedkope manier de flexibiliteit van de snaarpro
duktie verhoogd. Tevens wordt het risico van een (tijdelijk) incourante voorraad 
grondstoffen geminimaliseerd. 

8. Het ontwikkelen van het nabuigproces dient niet ter hand genomen te worden. Het 
is een technisch risicovol project dat waarschijnlijk een lange doorlooptijd heeft en 
waarmee grote investeringen gemoeid zijn. De opbrengsten van deze ontwikkelin
gen zijn te laag om een dergelijk project te rechtvaardigen. 
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9. Het toepassen van alternatief snaarmateriaal levert de grootste besparing op van de 
onderzochte toekomstige ontwikkelingen. 

10. De FKP, berekend op basis van het ontwerp voor het produktiesysteem, is fl 62, = 
bij een produktie van een miljoen banden per jaar. Dit betekent een reductie van 
62 % t.o.v. de huidige situatie en 18% goedkoper dan het doel dat m.b.v. de 
learning curve gesteld is. 

11. Het volledig mechaniseren van de montage is een technisch risicovol project dat 
een lange terugverdientijd kent (7,4 jr). De toegevoegde waarde van de montage is 
gering, terwijl het belang van deze bewerking enorm is. Gedeeltelijk mechaniseren 
leidt niet tot mensonafhankelijker produceren. Daarom wordt aanbevolen om de 
montage handmatig te blijven verrichten en langs een andere weg (onderzoek naar 
de functionaliteit van de eindspeling) de mensafhankelijkheid te verkleinen. 

12. Doordat de opbrengst t.a.v. schakelgeometrie in de toekomst niet meer stochas
tisch is, vervalt deze reden om schakels op voorraad te houden. Het KOOP kan 
dan ook verder stroomopwaarts geplaatst worden. 

13. De schakelproduktie hoeft in de toekomst niet geparallelliseerd te worden. Door de 
toegenomen flexibiliteit kan met produktie in een enkelvoudige stroom aan de 
functie-eisen worden voldaan. Bij de snaarfabricage vindt de parallellisering a.h.w. 
al plaats door de voorgestelde standaardisatie in te voeren. 

14. Door in de periode dat de HG wordt vervangen door de NG, lijfschuurmachines 
van schakellijn 1, geschikt te maken voor de NG kan investering in deze machines 
worden vermeden. Het lijfschuren moet vóór 1995 geëlimineerd worden. Wanneer 
dit project een jaar vertraging oploopt moeten machines aangeschaft worden die 
dan een jaar later overbodig zijn. Daarom is beheersing van de doorlooptijd van 
dit project zeer belangrijk. 

15. Fabricage in Japan is niet iets dat V.D.T. zelf na moet streven. Voorlopig lijkt een 
terughoudende opstelling tot er vanuit de markt om wordt gevraagd de beste 
keuze. 

16. In dit onderzoek is de gegevensverzameling en -verwerking t.b.v. het toekomstige 
produktiesysteem niet aan bod gekomen. Het verdient m.i. aanbeveling om ook 
omtrent deze materie een visie te ontwikkelen en een plan op te stellen opdat 
suboptimalisatie door eilandautomatisering in de toekomst wordt vermeden. 

17. Het ontwerp voor het produktiesysteem van de toekomst kan verder geconcreti
seerd worden door het maken van een 1ay-out tekening. Dit kan bijvoorbeeld 
d.m.v. systematische lay-out planning [13]. Hierdoor kunnen praktische problemen 
die in het ontwerp nog niet aan het licht zijn gekomen worden geïnventariseerd. 

18. In de huidige nacalculatie zoals deze door de afdeling Finance & Accounting 
wordt opgesteld worden de kosten niet verbijzonderd over schakels, snaren en 
montage. Er wordt aanbevolen om dit in de toekomst wel te doen, zodat trendma
tige volging van deze kosten mogelijk wordt. Hierdoor kan kwantitatief geëvalu
eerd worden in hoeverre de continue verbetering strategie vruchten afwerpt. 
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