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Marktanalyse 



1 Marktanalyse 

1.1 Produkteisen 

De eisen die vanuit de markt aan het produkt gesteld worden hebben betrekking op de 
volgende punten: 

1 levensduur 
2 over te brengen koppel 
3 toerental 
4 regelbereik 
5 bandlengte 
6 energetisch rendement 
7 uitlijngevoeligheid 
8 toe te passen transmissieolie 
9 geluid 
10 PflJS 

Hierbij is levensduur a.h.w. een overkoepelende eis. De autoproducenten eisen dat de 
levensduur van een band groter is dan de levensduur van de auto, gegeven de eisen t.a.v. 
2 t/m 9. Dit betekent dat de levensduur van een band meer dan 100.000 km moet zijn. 
Levensduur komt dus in feite overeen met kwaliteit. Het blijkt dat klanten de kwaliteit als 
het belangrijkste criterium waarderen en dat de prijs in mindere mate een rol speelt bij het 
werven van orders. Omdat VDT momenteel monopolist is, is verlaging van de prijs meer 
een lange termijn doel dan een korte termijn doel (zie ook 1.5: potentiële concurrentie). 

De nieuwe generatie banden wordt momenteel ontwikkeld op specificaties die door VDT 
zelf zijn opgesteld n.a.v. wat er in de toekomst wordt verwacht uit de markt. De 
uiteindelijke specificatie van de eisen t.a.v. het produkt komt tot stand na een onderhande
lingsproces met de klant. 

Wanneer men tot overeenstemming is gekomen over deze specificatie moet d.m.v. een 
validatie-onderzoek worden aangetoond dat het voorgestelde ontwerp in de praktijk 
voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd. Hierbij worden zowel het produkt als het 
produktieproces vastgelegd. Indien VDT iets aan het produkt of het proces wil wijzigen 
(om een kwaliteitsverbetering of kostprijsreductie mogelijk te maken) moet opnieuw een 
validatie van produkt en proces plaatsvinden. 

Dit betekent dat wijzigingen aan produktvarianten voor een bestaande klant grote 
voordelen op moeten leveren, voordat deze zal besluiten om de wijzigingen te accepteren 
(de klant beschikt immers reeds over een goed functionerend produkt). Vinden wijzigin
gen plaats aan een produktvariant die vervolgens aan een nieuwe klant wordt geleverd, en 
wordt deze wijziging niet overgenomen door een bestaande klant, àan betekent dit dat de 
range met één produkt wordt uitgebreid. Uitbreiding van de range kan in de fabricage 
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leiden tot meer omstellingen, het complexer worden van voorraad- en produktiebesturing 
en tot het opbouwen van voorraad voor de betreffende klant. Of deze kosten worden 
gerechtvaardigd is afhankelijk van het produktievolume van de nieuwe variant. 

Hieruit blijkt dat het voor VDT, gezien de opstelling van de klanten niet zonder meer 
mogelijk is om d.m.v. kleine ontwerpwijzingen snel te innoveren. 

1.2 Vraag 

1.2.1 Herkomst gegevens 

Voor de schattingen in appendix 1 is uitgegaan van het vijfjaren plan 1992-1996. Een 
aanpassing hiervan op basis van de meest recente inzichten, en een uitbreiding hiervan tot 
2000 is gemaakt m.b.v. marketing deskundigen binnen VDT. Deze schattingen zijn tot 
stand gekomen door van een bepaald type auto de verwachte totaalverkoop in te schatten, 
vervolgens te bepalen welk aandeel hiervan met een automatische transmissie zal worden 
uitgerust en van dit aandeel te bepalen welk deel hiervan met een CVT zal worden 
uitgerust. De sommatie van deze aantallen is een geaggregeerde verkoopschatting. Vanuit 
deze schatting zijn vervolgens detailschattingen gemaakt: 

naar regio 
naar bandtype 
naar snaardiameter. 

Er zijn een aantal factoren die het maken van een accurate schatting bemoeilijken: 
Vanwege het geringe aantal klanten betekent één klant meer of minder een groot 
verschil. 
Algemene economische ontwikkelingen zijn op lange termijn moeilijk te kwantifi
ceren. 
Het effect van strengere milieuwetgeving (emissie-eisen) is moeilijk te vertalen 
naar de verkoop van CVT's. 
De nadruk die overheden leggen op brandstofzuinigheid van auto's is moeilijk 
vertaalbaar naar de verkoop van CVT's. 
Er wordt in de toekomst een verschuiving verwacht in de voorkeur van consumen
ten van handgeschakelde- (MT) naar automatische transmissies (AT). 

Bovenstaande factoren beïnvloeden elkaar ook nog onderling. Kwalitatief zijn de ontwik
kelingen t.a.v. genoemde factoren wel inschatbaar: de verwachting is dat het aantal 
klanten van VDT zal groeien; de wereldeconomie zal op lange termijn groeien, de 
strengere milieuwetgeving zal de verkoop van CVT's ondersteunen; door wettelijke eisen 
t.a.v. brandstofverbruik zal de verkoop van CVT's ondersteund worden en de verwach
ting is dat consumenten steeds meer over zullen gaan van handgeschakelde auto's naar 
auto's met een automatische transmissie, met name in Japan. Binnen de markt voor 
automatische transmissies wordt een toenemende penetratiegraad van CVT's verwacht. In 
welke mate en in welke tijdspanne deze verschuiving optreedt is moeilijk in te schatten. 
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Omdat het vanwege de genoemde redenen moeilijk is om voorspellingen m.b.t. aantallen 
te doen, is een realistische-, een pessimistische- en een optimistische schatting gemaakt 
over hoe de markt zich zal ontwikkelen. 

1.2.2 Totaalschatting 

Bij het schatten van de toekomstige afzet van duwbanden is er van uitgegaan dat tot 2000, 
geen vraag vanuit Oost-Europa en Noord-Amerika naar duwbanden zal bestaan. 

T.a.v. de Oost-Europese markt wordt er van uitgegaan dat zeker tot 2000 geen CVT's 
zullen worden toegepast. De redenen hiervoor zijn van technische en economische aard. 
CVT-bouw en toepassing vereist hoogwaardige technologie. Zelfs bij de Westerse 
autoindustrie, die qua kennis en produktietechnologie ver vooruit is vergeleken met Oost
Europa, is de doorlooptijd van het gehele traject van concept-idee tot massaproduktie van 
CVT's ongeveer vijf jaar. Met de huidige stand van de techniek in Oost-Europa zou dit 
aanzienlijk meer tijd vergen. Een tweede reden is dat CVT-ontwikkeling en het opzetten 
van capaciteit om CVT's te produceren grote investeringen vergt. De economische situatie 
in Oost-Europa is van dien aard dat zelfs op een termijn van acht jaar niet te verwachten 
is dat deze vergelijkbaar wordt met het Westen. Vanwege bovengenoemde redenen valt 
verkoop aan de Oost-Europese markt buiten de scope van het onderzoek. 

M.b.t. de Amerikaanse autoproducenten wordt er van uitgegaan dat ook hier tot 2000 
geen CVT's zullen worden verkocht. In vergelijking met Oost-Europa spelen technische
of financiële belemmeringen hier een veel geringere rol. Als Ford-USA, Chrysler of 
General Motors zouden besluiten tot toepassing van CVT's, zou dit waarschijnlijk binnen 
vijf jaar tot massaproduktie kunnen leiden. Er wordt echter binnen VDT van uitgegaan 
dat Amerikaanse autoproducenten niet voor 2000 tot toepassing van CVT's over zullen 
gaan, omdat het Amerikaanse publiek tevreden is met de huidige conventionele automati
sche transmissies en omdat de autoproducenten reeds op grote schaal geïnvesteerd hebben 
in produktietechnologie en -middelen voor conventionele automaten. Er zal voor de 
Amerikaanse auto-industrie pas aanleiding zijn om CVT's toe te gaan passen op het 
moment dat milieuwetgeving en wettelijke eisen t.a.v. brandstofverbruik zodanig 
aangescherpt worden dat hier met conventionele automaten niet aan kan worden voldaan. 
De verwachting is dat dit niet voor 2000 aan de orde zal zijn. 

T.a.v. de drie scenario's zijn de volgende aannames gedaan. 

Realistisch scenario 
De realistische schatting is gebaseerd op de ervaring binnen VDT dat de ontwikkeling van 
de markt enige jaren achterblijft bij wat tot op heden als ontwikkeling werd aangenomen. 
De groei van de aantallen verloopt dus langzamer dan in het 5-jaren plan. In dit scenario 
wordt er van uitgegaan dat naast Fiat, Ford en Subaru, ook Rover, Volvo, Nissan, 
Honda, Mazda en Kia, CVT's zullen toepassen in hun auto's. 

In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat PSA, Renault, Toyota, Suzuki, Daihatsu en 
H yundai niet als klanten door VDT worden geworven. Tevens wordt in dit scenario ervan 
uitgegaan dat de Lancia Thema/ Alfa 164, Ford Sierra en Mazda 626 niet met een CVT 
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worden uitgerust. 

Pessimistisch scenario 
Bij de pessimistische schatting is er van uitgegaan dat het effect dat de afzetontwikkeling, 
in de tijd gezien, achterblijft bij eerder gemaakte voorspellingen nog sterker is dan nu 
wordt aangenomen (qua aantallen ijlt dit scenario circa twee jaar na). Met betrekking tot 
het aantal autoproducenten dat CVT's zal toepassen in de toekomst gelden in dit scenario 
dezelfde aannames als in het realistische scenario. Het verschil met het realistische 
scenario is dus alleen gelegen in de tragere afzetontwikkeling. 

Optimistisch scenario 
In het optimistische scenario wordt er van uitgegaan dat PSA, Renault, Toyota, Suzuki, 
Daihatsu en Hyundai wel CVT's zullen toepassen en dat deze de duwband van VDT 
zullen inbouwen. In dit scenario is er tevens van uitgegaan dat de Lancia Thema/ Alfa 
164, Ford Sierra en Mazda 626 met een CVT worden uitgerust. 

De grootste potentiële klant is Toyota. Het is niet te voorspellen Of Toyota de toepassing 
van CVT's ter hand zal nemen. Als Toyota in CVT-toepassing stapt, zullen de aantallen 
zeer snel toenemen, omdat Toyota een zeer grote autoproducent is en de toepassing van 
nieuwe technieken waarvoor eenmaal is gekozen navenant groot aanpakt. Er wordt 
verwacht dat als Toyota CVT's gaat inbouwen in haar auto's dat dit vooral auto's uit het 
D-segment zullen zijn (zie appendix 1). Omdat de autoindustrie m.b.t. het invoeren van 
innovaties als conservatief te betitelen is, zal het toepassen van CVT's door een leider als 
Toyota een sneeuwbaleffect hebben: andere autoproducenten zullen dan waarschijnlijk 
volgen. 

Het optimistische scenario loopt qua aantallen tot 1997 vrijwel parallel met het realistische 
scenario. Vanaf 1998 treden grote verschillen op met de realistische voorspelling. Dit 
heeft als oorzaak dat in het optimistische scenario ervan uitgegaan wordt dat Toyota en 
een aantal 'volgers' inderdaad CVT's zullen gaan toepassen. 
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1.3 Varianten: schatting afzet banden naar type 

Om een voorspelling te kunnen maken van de afzet naar typen banden is de realistische 
totaalschatting (appendix 1) gedetailleerd. Hiertoe is de automarkt in Europa en Zuid-Oost 
Azië verdeeld in een aantal segmenten op basis van motorkoppel en toerental: 

Segment Motorkoppel [N m] Toerental [ rpm] 

A 50-80 ~ 6.400 

B 80-140 ~ 6.000 

c 130-180 ~ 6.000 

D 150-230 ~ 6.000 

E 160-260 ~ 6.000 

tabel 1.1: segmentatie automarkt 

Om de link te leggen tussen markt en bandtoepassing is uitgegaan van het over te brengen 
koppel en toerental als keuzecriterium voor een bepaalde band. Dit is een vereenvoudi
ging van de werkelijkheid. In werkelijkheid hangt de keuze voor een bepaald type band 
ook af van o.a. inbouwmaat en regelbereik. Door deze vereenvoudiging wordt het 
mogelijk om, uitgaande van de schatting van het aantal auto's met CVT in een bepaald 
segment, de totaalschatting uiteen te rafelen naar typen banden. 

Onder de genoemde vereenvoudiging kunnen banden worden toegepast volgens de figuur 
op pagina 6 van deze bijlage (om aan te kunnen geven hoeveel koppel een band over kan 
brengen is het regelbereik voor alle banden gesteld op 5,5 en is ervan uitgegaan dat 
banden voor een lichte toepassing niet in een grote transmissie worden gebouwd). Er is 
van uitgegaan dat wanneer het over te brengen motorkoppel groter is dan wat een bepaald 
bandtype aankan, het bandtype dat een niveau hoger ligt wordt toegepast. 
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figuur 1.1: koppeling automarkt & duwbandtoepassing 

Onder deze aannames wordt de koppeling tussen autosegment en bandtype als volgt 
gelegd: 

in auto's in het A-segment wordt de 24/6 band toegepast; 
11 B 11 24/9 11 

van de 11 C wordt in 50% de 24/9 toegepast en in 50% de 24112, etc 

Aldus ontstaat de volgende koppeling tussen autosegment en bandtype: 

24/6: A 
24/9: B + 0.75B/C + 0.5C + 0.25C/D 
24112 0.25B/C + 0.5C + 0.50C/D + 0.50D + 0.33E 
30/9: 0.25C/D 0.50D + 0.67E 
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Periode: 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estimate 
gemaakt in 
periode 

Estimate 
in periode 

20 40 10 25 50 30 10 25 60 40 40 40 40 
---...__/-...__/......___/-...__/...___..........__/.__.", 

~ geen contractuele afspraak 
gevolg: afwijkingen > 10% 

20 40 10 25 50 30 10 25 60 30 

l contractueel: afwijkingen max. 

Firm 21 39 9 26 50 27 11 27 60 32 

De gemiddelde vraag per periode is 30 (zowel Estimate als firm) 
De afwijking tussen Estimate en Firm is in geen enkele periode groter dan 10% 

De maximale afwijking van de gemiddelde periodevraag is 30 
Het verschil tussen de grootste en kleinste periodevraag is 51 
De spreiding in de periodevraag is 13.86 

11 12 13 tot 

390 

30 30 30 390 

10% 

30 28 30 390 



De totale automarkt (segmenten A t/m E) wordt afgedekt door de banden 24/6 t/m 30/9, 
zie figuur 1.1. Omdat er momenteel geen potentiële klanten zijn die met hun toepassing 
boven de specificatie van de 30/9 band uitgaan zou de 30/12 band alleen ingezet hoeven 
te worden voor zeer speciale toepassingen (Porsche, Jaguar, e.d.). Er wordt daarom in dit 
onderzoek van uitgegaan dat de 30/ 12 band in de toekomst niet of slechts op proto-schaal 
wordt geproduceerd. De schatting naar type is weergegeven in appendix 1. 

1.4 Levertijd en vraagvariatie 

De autoproducenten stellen zeer hoge eisen voor wat betreft leverbetrouwbaarheid aan hun 
toeleveranciers. Om hun voorraadkosten te minimaliseren wordt veelal gewerkt met 
afroepschema's. Hierdoor ligt de levertijd steeds vast; de hoeveelheid die geleverd moet 
worden kan dan nog variëren. 

Onder levertijd wordt verstaan: de tijd die verstrijkt tussen het accepteren van een 
klantenorder en het afleveren van de produkten bij de klant. Momenteel vraagt de Japanse 
klant een levertijd van 15 weken en de Europese klant een levertijd van 8 weken. Het 
transport naar Japan duurt ongeveer 7 weken. Voor beide klanten moet dus een levertijd 
van twee maanden worden gerealiseerd. 

Deze twee maanden vallen samen met het afroepschema dat de klanten hanteren. Hierbij 
is sprake van een rollend plan: aan het begin van iedere periode geeft de klant een 
indicatie (estimate) van de hoeveelheid die 6 perioden later gevraagd wordt. Vier perioden 
later wordt deze estimate omgezet in een afroep (firm). Deze afroep mag (contractueel) 
10% afwijken van de eerste indicatie. In de praktijk blijkt dat hiervan soms kan worden 
afgeweken. 

Door deze rollende planning is iedere periode (theoretisch) op 10% nauwkeurig bekend, 
wat 6 perioden later geleverd moet worden. Omdat geen afspraken met de klanten zijn 
gemaakt over de afwijkingen tussen twee periodevragen, betekent dit dat de vraag per 
periode meer dan 10% van de gemiddelde jaarvraag afwijkt. Het voordeel van deze 
rollende planning is dat piekvragen 6 perioden tevoren bekend zijn, waardoor hier in de 
produktieplanning rekening mee gehouden kan worden door in perioden met minder grote 
vraag, voorraad op te bouwen. De pieken zelf worden echter niet verkleind. In de tabel 
op de linkerpagina is een voorbeeld ter verduidelijking opgenomen. 

Voor de jaren 1990 en 1991 is het vraagpatroon weergegeven in figuur 1.2. 
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figuur 1. 2: afzetpatroon 1990-1991 

1990: Gemiddelde periodevraag: 11.657; spreiding 3.522 
12.396; " "5.723 1991: " " . 

Legenda 

-Realisatie 

-·-· Gemiddeld 

In beide jaren is periode 8 niet meegenomen bij de berekening van de spreiding van de 
periodevragen. In 1990 was de vraag in deze periode 0, in 1991 was in deze periode de 
vraag 1.630. Periode 8 is de vakantieperiode. In deze periode sluiten de klanten hun 
fabriek. 

In beide jaren is er sprake van grote verschillen tussen de gemiddelde periodevragen 
(berekend op jaarbasis) en de daadwerkelijke periodevragen. Om de spreiding in periode
vragen op te vangen, worden banden op voorraad gehouden. 

Dit vraagpatroon lijkt niet representatief voor de toekomstige situatie. In de huidige 
situatie is namelijk sprake van twee afnemers, waarvan er één in de opbouwfase verkeert. 
Deze afnemers zullen i.h.a. streven naar een zo gelijkmatig mogelijke bezetting van hun 
fabriek. Een deel van de variatie is te verklaren uit de opstartproblemen bij de Europese 
klant. Het aandeel van deze klant in de totaalvraag bedroeg 25%. Naast deze opstartpro
blemen zou de staffelkorting die klanten krijgen bij kunnen dragen aan de variatie tussen 
perioden, waarbij de afnemers aan het eind van het jaar extra bestellen om van een groter 
kortingspercentage te profiteren. 

In de toekomst zal er sprake zijn van meerdere afnemers. Ook zal er per afnemer meer 
worden gevraagd dan in de huidige situatie. Er zal waarschijnlijk nog steeds met 
afroepschema's worden gewerkt. 

Indien het vraagpatroon dezelfde fluctuaties zou vertonen als in de huidige situatie het 
geval is, zou om aan de leververplichtingen te kunnen voldoen een keuze gemaakt moeten 
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worden tussen: 

hoge voorraden eindprodukt accepteren; 
een grote overcapaciteit t.o.v. de gemiddelde vraag accepteren (star aanwezig); 
een grotere volumeflexibiliteit in de fabricage realiseren. Volumeflexibiliteit kan 
worden gerealiseerd door de produktietijd indien nodig te verlengen. 

Om een gelijkmatige bezetting van de fabriek en lagere voorraden mogelijk te maken 
zullen afspraken met de afnemers nodig zijn over gelijkmatige afname gedurende een jaar. 

1.5 Potentiële concurrentie 

Bij elk van de schattingen zoals omschreven in § 1.2, is er van uitgegaan dat er tot 2000 
geen concurrenten zullen zijn die op de CVT -markt, marktaandeel ten koste van VDT 
zullen veroveren. 

In potentie zijn er echter wel degelijk mogelijke concurrenten. Voor zover momenteel kan 
worden ingeschat zullen deze echter geen invloed hebben op de aantallen banden die door 
VDT worden verkocht. De potentiële concurrenten van de duwband kunnen in eerste 
instantie worden onderverdeeld in conventionele automaten en andere CVT coucepten. 
CVT concepten zijn op zich weer onder te verdelen volgens onderstaande tïguur. 

trekriem 
vanator 

elektrische CVT 

poelretransmtsste ~ 

duwband 
variator 

kettmg 
vanator 

conttnu variabele transmissre rcvT) 

mechanische cvr 

roltransmisste 
('traction drive') 

wr1Jvingswtel
transmtsste 

vrijloopwtel
transmtssre 

tonsche schijf
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,.---!-------~--------

variarnatic transrnatic ' PIV 

----------·------ ----- -1-- --' 

Ford ZF7 
Fiat Volkswagen7 
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Borg-Warner Volvo Car Perbury
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figuur 3: indeling CVT concepten [bron: 9] 
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Conventionele automaten 

Bij conventionele automaten wordt de overbrenging van het motorkoppel naar de wielen 
in een vast aantal trappen gerealiseerd. Er is voor elk punt op de koppel-toeren kromme 
van de motor slechts één optimale overbrengingsverhouding m.b.t. acceleratie of 
brandstofzuinigheid. Met een conventionele automatische transmissie wordt deze ideale 
overbrengingsverhouding slechts benaderd. Met de CVT kan (mede door het grotere 
regelbereik t.o.v. conventionele automaten) wel steeds de optimale overbrengingsver
houding worden gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk om brandstofzuiniger te rijden dan 
met een conventionele automaat (circa 15-20 %). 

Van conventionele automaten is bekend dat men met de ontwikkeling hiervan momenteel 
tegen de grens aan zit van wat mechanisch haalbaar is. De huidige viertraps automaat kan 
eventueel nog worden vervangen door een vijftrapsautomaat, maar zes trappen of meer is 
niet realiseerbaar omdat de fabricage te complex zou worden. Door elektronische regeling 
van de getrapte automaat kan t.o.v. de huidige, hydraulisch geregelde automaat nog een 
verbetering t.a.v. schakelcomfort en brandstofzuinigheid plaatvinden, maar dit is geen 
specifiek voordeel voor de getrapte automaat, omdat ook de CVT geschikt is voor 
elektronische regeling van de overbrengingsverhouding. 

Omdat de ontwikkeling van de conventionele automaat zodanig verloopt dat deze de CVT 
niet in prijs of prestatie zal overtreffen, wordt verwacht dat naarmate autoproducenten 
meer de nadruk zullen leggen op brandstofzuinigheid de CVT marktaandeel zal winnen 
ten koste van de conventionele automaat. 

Elektrische CVT's 

Elektrische CVT's worden toegepast in auto's die worden aangedreven d.m.v. een 
elektromotor. Elektrisch aangedreven auto's verkeren momenteel nog steeds in de 
prototype fase. Het belangrijkste probleem dat opgelost dient te worden om van deze 
auto's een succes te maken is de economische haalbaarheid van opslag van elektrische 
energie. Men is al vele jaren bezig om dit probleem op te lossen en de verwachting is dat 
hier voorlopig geen doorbraak in komt. 

Er zijn reeds prototypes gebouwd waarvan accelaratie, snelheid en actieradius vergelijk
baar zijn met de huidige verbrandingsmotoren. Weliswaar lijkt bij deze prototypes de 
opslag van energie opgelost, doch het probleem hierbij is dat voor de verwerking van 
verbruikte batterijen nog geen oplossing is. 

Omdat op een termijn van tien jaar hier geen massaproduktie te verwachten is, wordt er 
hier van uitgegaan dat elektrische CVT's tot 2000 geen rol van betekenis zullen spelen. 

Hydraulische CVT's 

Hydraulische CVT's worden Of in speciale voertuigen gebruik! (hydrostatische CVT: 
bulldozers, laadschoppen, heftrucks) Of m combinatie met conventionele automaten 
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(hydrodynamische CVT). Omdat VDT zich uitsluitend richt op de personenautomarkt 
vormt de hydrostatische CVT geen potentiële concurrent. 

Een voorbeeld van een hydrodynamische automaat is de 'Antonov' automaat. Deze 
transmissie is opgebouwd uit een conventionele automaat (planetaire tandwielsets), 
waarbij om weg te rijden en te schakelen gebruik gemaakt wordt van centrifugaalkoppe
lingen. Deze automaat voldoet niet aan de huidige eisen m.b.t. wegrij- en schakelcomfort, 
terwijl ook m.b.t. brandstofzuinigheid deze CVT minder gunstig is dan de duwband CVT. 
T.a.v. de overige hydrodynamische CVT 's geldt hetzelfde als genoemd onder conventio
nele automaten. 

Mechanische CVT's 

V rij loopwieltransmissies 
Deze transmissies zijn in enkele vooroorlogse ontwerpen als alternatief voor het kruk
drijfstang mechanisme gebruikt. Voor moderne toepassingen is dit systeem waarschijnlijk 
niet meer interessant ofschoon er een ontwikkelbedrijf is dat toch langs deze weg een 
CVT probeert te ontwikkelen. 

Roltransmissies 
Wrijvingswieltransmissies werden in het begin van de autohistorie toegepast met een 
variabele overbrengingsverhouding in auto's en met een vaste overbrengingsverhouding 
op de oude Solex bromfiets. Voor moderne toepassingen is deze transmissie niet geschikt. 

Torische schijftransmissies worden momenteel ontwikkeld door de Engelse firma 
Torotrak. Daarnaast is ook Nissan bezig met de voorontwikkeling van een dergelijke 
transmissie. Het principe van deze transmissie berust op een uit 1899 daterend octrooi. 
Deze transmissie bevindt zich nog in het ontwikkelstadium. Er zijn reeds prototypes 
beproefd [11], maar er is nog geen fabrikant die de massaproduktie ter hand heeft geno
men. De voordelen van deze transmissie zijn dat schaalvergroting geen probleem is en dat 
een wegrijkoppeling ontbreekt, hetgeen het wegrijgedrag van de auto ten goede komt. De 
nadelen die aan deze transmissie zijn verbonden zijn: 
a) de massa en afmetingen zijn groter dan de duwband CVT (om hetzelfde vermogen 

over te brengen); 
b) er is voor deze transmissies een, op dit moment, zeer dure tractie olie vereist; 
c) de transmissie is erg gevoelig voor slijtage: wanneer de transmissie gedurende een 

zeer korte periode niet goed wordt gesmeerd, moet deze als verloren worden 
beschouwd (een poelie-transmisssie kan een korte periode van onvolkomen 
smering wel overleven). 

d) om de wegrijkoppeling uit de aandrijving weg te kunnen laten, moet de transmissie 
aangrijpen terwijl de auto stilstaat. Dit is regeltechnisch moeilijk. 

In potentie is deze transmissie een concurrent voor de duwband CVT. Om daadwerkelijk 
een bedreiging te worden zullen de genoemde nadelen eerst moeten worden verbeterd. 
Vervolgens zullen dan klanten gezocht moeten worden die deze transmissie dan op grote 
schaal willen toepassen. Dit wordt op korte tot middellange termijn niet verwacht. 

Op de lange termijn zou de toepassing van de Tarotrak automaat zowel een positief als 
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een negatief effect kunnen hebben. In het positieve geval wordt door de toepassing van 
deze transmissie, naast de duwband CVT, de algemene acceptatie van het verschijnsel 
CVT verhoogd. Van deze verhoogde populariteit kan VDT dan meeprofiteren. In het 
negatieve geval zal Torotrak potentiële klanten van VDT weten over te halen om hun 
automaat toe te passen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen bestaande klanten niet 
overschakelen op de Torotrak automaat, omdat deze reeds grote bedragen hebben 
geïnvesteerd in capaciteit voor duwband CVT's. 

Omdat op de lange termijn niet kan worden ingeschat wanneer Torotrak de technische 
problemen heeft opgelost, Of zij autoproducenten weet over te halen om deze transmissie 
toe te passen (Torotrak is immers nog niet op de CVT markt; VDT al vijf jaar), en of dit 
een positief dan wel negatief effect zal hebben, wordt er in het verdere onderzoek van 
uitgegaan dat de invloed van de Torotrak automaat voor VDT verwaarloosbaar is. 

De onzekerheid t.a.v. deze ontwikkeling is één van de redenen waarom verlaging van de 
fabricagekostprijs belangrijk is voor VDT. Als prijs een belangrijke rol begint te spelen 
als verkoopargument (naast kwaliteit en leverbetrouwbaarheid) zal VDT de verkoopprijs 
moeten kunnen laten dalen. Op het moment dat autoproducenten overwegen de Torotrak 
automaat toe te passen i.p.v. de duwband CVT, is het dus van belang dat de fabricage
kostprijs zo laag als mogelijk is, om zodoende nog voldoende marge te kunnen realiseren. 

poelietransmissies 
Zoals aangegeven in figuur 3 kunnen poelietransmissies worden onderverdeeld aan de 
hand van het flexibele overbrengingsorgaan. Het principiële verschil met de roltransmissie 
is dat hier sprake is van een vlakcontact tussen de overbrengingsorganen, terwijl het 
contactvlak zich niet verplaatst. 

De trekriemvariator zoals deze door DAF toegepast werd in de rubberbandvariator 
(variomatic) is de oudste vorm van de poelietransmissie. Voor grotere vermogens is de 
rubberband ongeschikt. Ook kan met deze band de levensduur van de stalen schakelduw
band niet worden benaderd, zodat deze inmiddels geen concurrent meer vormt. 

De kettingvariator is naast de duwband CVT momenteel de enige die in serieproduktie 
wordt gemaakt, zij het op zeer bescheiden schaal (75 stuks per maand, maximale 
capaciteit 300 stuks per maand). Als voordelen van de kettingvariator worden door de 
producenten genoemd: 

er kunnen hogere vermogens mee worden verwerkt; 
het regelbereik ligt hoger (ordegrootte 9 i.p.v. ordegrootte 6 voor duwband 
CVT's); 
de ketting is goedkoper produceerbaar dan de duwband. 

T.a.v. deze genoemde voordelen kunnen echter de nodige vraagtekens worden gezet: ook 
met duwbanden kunnen grote vermogens worden verwerkt (het bewijs hiervoor is het 
formule-1 project van VDT). Om een groot regelbereik te verkrijgen moeten grotere 
inbouwmaten worden geaccepteerd dan bij de duwband met een kleiner regelbereik; de 
vergelijking is dus niet helemaal 'eerlijk'. Voorts is het maar de vraag in hoeverre de 
geavanceerde kettingen die nodig zijn voor toepassing in CVT's, en qua constructie 
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complexer zijn dan duwbanden, goedkoper geproduceerd kunnen worden. 

Als nadelen van kettingvariatoren zijn te noemen: 
een grotere geluidproduktie. Deze wordt veroorzaakt door de schamierarbeid van 
de schakels ::n de stoten waarmee de schakels op de poelie neerkomen. Dit effect 
is inherent aan het gebruik van kettingen omdat dit wordt veroorzaakt door het 
zogenaamde polygoon effect. Dit is het verschijnsel dat een ketting niet in een 
zuivere cirkelvorm over de poelie loopt, zodat een onrustige loop ontstaat. In de 
praktijk blijkt dit effect een zodanige geluidproduktie op te leveren dat dit door de 
autoproducent, die de ketting momenteel toepast, als onaanvaardbaar wordt 
beschouwd. 
Een beperkte maximale omloopsnelheid van de ketting (en daarmee dus een 
beperkt toerental van de poelies), vanwege de grote centrifugaalkrachten die 
worden veroorzaakt door de hogere kettingmassa. 

In vergelijking met de duwband CVT loopt de ketting CVT nog een aantal jaren achter in 
de ontwikkeling. De ontwikkeling is echter verder dan de Torotrak automaat. Als de 
kettingproducent erin slaagt de geluidproduktie te beperken, is dit een potentiële concur
rent voor de duwband. De verwachting is dat als het probleem al opgelost kan worden dat 
dit minimaal nog enkele jaren zal duren. Eerder hebben zowel Volvo als PIV hun 
ontwikkeling van kettingen voor CVT's t.b.v. de auto-industrie al gestaakt. 

Ook vanwege deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat VDT blijft werken aan verbete
ring van de performance van de band en verlaging van de fabricagekostprijs. 

Momenteel zijn er nog geen fabrikanten (buiten VDT) die er in slagen om in massapro
duktie banden te maken die voldoen aan de eisen die klanten stellen. Er zijn in het 
verleden enkele fabrikanten geweest die op laboratoriumschaal banden hebben naga
bouwd, maar deze bleken bij beproeving door VDT van zeer slechte kwaliteit te zijn. Bij 
het Japanse Aichi Machine Industry zou een kunststof band ontwikkeld worden die niet 
door olie gesmeerd hoeft te worden, waardoor minder energetische verliezen op zouden 
treden. Tot op heden is men echter nog niet op de markt met deze band. De verwachting 
is dat men er voor 2000 niet in zal slagen om met een kunststofband op de markt te 
komen die vergelijkbare prestaties levert als de stalen duwband. De reden hiervoor is dat 
het materiaal waarvan dergelijke banden gemaakt zouden moeten worden eerst nog 
ontwikkeld moet worden; daarna zullen produkt en procesengineering nog plaats moeten 
vinden en zal de opschaling van laboratoriumproduktie naar massaproduktie moeten 
plaatsvinden. 

De ontwikkeling van laboratoriumschaal naar massafabricage heeft bij VDT circa zeven 
jaar geduurd. Wanneer een fabrikant nu zou beslissen om de ontwikkeling van de 
duwband ter hand te nemen en deze zou in staat zijn om in vijf jaar tot massaproduktie te 
komen, dan vormt deze zeer waarschijnlijk geen bedreiging voor VDT omdat VDT er dan 
inmiddels in geslaagd zal zijn om de band met een dusdanige hoge kwaliteit tegen een 
zodanige lage kostprijs te fabriceren dat de imitatieband qua kwaliteit en kosten niet zal 
kunnen concurreren. 

Een gevaar ligt echter verscholen in het feit dat er een bandimitator zou kunnen zijn die 
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reeds enige tijd bezig is met de ontwikkeling van een duwband. Indien deze producent 
(onopgemerkt) al grote vorderingen gemaakt heeft zou deze op een termijn van ongeveer 
twee jaar op de markt kunnen komen. Hierover is momenteel niets bekend. Voor het 
onderzoek zal er daarom van uitgegaan worden dat er geen invloed is van bandimitatoren. 

Samenvattend kan worden gesteld dat VDT op haar potentiële concurrenten een aantal 
belangrijke voordelen heeft: 

men heeft de stap van laboratoriumschaal naar massaproduktie al vijf jaar geleden 
gezet; 
men is al sinds vijf jaar op de markt met een werkend produkt dat zich in de 
praktijk heeft bewezen, hetgeen een belangrijk argument kan zijn voor potentiële 
klanten; 
omdat men al vijf jaar in massaproduktie banden maakt, is men dus ook al vijf 
jaar bezig om de learning curve af te lopen, waardoor VDT al een voorsprong 
m.b.t. fabricagekosten heeft gerealiseerd. 

Indien de genoemde technische problemen bij de alternatieven voor de duwband onver
wacht sneller dan nu wordt aangenomen zouden kunnen worden opgelost en deze 
alternatieven kunnen sneller dan het zich nu laat aanzien in massaproduktie worden 
gemaakt, zal naast kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, prijs een verkoopargument worden. 
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Appendix 1: 

Totaalschatting 

Vanwege de in 1.1 genoemde redenen zijn de schattingen van de afzet van banden beperkt 
tot West-Europa en Zuid-Oost Azië. 

In de schattingen is per (potentiële) toepassing aangegeven: 
Car segm.: in welk segment de betreffende auto ingedeeld is; 
Company: de autoproducent en het type auto waarin CVT -toepassing wordt 
verwacht. 
Dsnr: relatieve aanduiding van de diameter van de eerste snaar; een gelijk cijfer 
duidt op eenzelfde diameter. 
Suppl.: wie de toeleverancier voor de betreffende autoproducent is. 
Real./Pes. of de betreffende schatting realistisch dan wel pessimistisch is. 

Wanneer onder segment is aangegeven: BIC betekent dit dat afhankelijk van de uitvoering 
van een bepaald type auto, deze in het B-segment dan wel C-segment kan worden 
ingedeeld. 

De verkoopaantallen en de scenario's zijn weergegeven in tabel 1.2 op de volgende 
pagina. Hierbij is geen rekening gehouden met de vervanging van de huidige generatie 
door de nieuwe generatie. De totaalaantallen veranderen hierdoor niet. In bijlage 9 is met 
deze vervanging wel rekening gehouden. 



Car 
segm. 

B 
BIC 
D 
E 

BIC 

c 

c 

B 
c 
D 

CID 

BIC 

A 

B 

Optimistisch 

E 
D 
D 
B 
CID 

D 
B 
A 

c 

Company 

FIAT 
Eps/Panda 
Uno/Tipo/Tempra 
Dedra 

Croma 

FORD 
Fiesta/Escort!Orion 

ROVER 
RJOO 
R200 

Volvo-400 

J\'lSSAN 
Micro 
SWIDy 
Prime ra 

HONDA 
Civiel Accor-d 

MAZDA 
MJ2IIM323 

SUBARU 
Rex/Somban 
Iusty 

KIA 

FIAT (Thema/Alfa 164) 

FORD (Sierra) 
PSA (505/XM) 
RENAULT (Clio) 
TOY OTA 
MAZDA (626) 
SUZUKI (Cultus) 

DAIHATSU (Cuore) 
HYUNDAI 

totaal (pessimistisch) 
totaal (realistisch) 
totaal (optimistisch) 

Dsnr 

2 

2 

2 
2 

2 

4 
4 

2/3 

1/2 

2 

5 
6 
3 

2 
7 
8 
9 

2 

Suppl. 

Fuji 

Ford 
ZF 
ZF 

Ford 

VCST 
VCST 

VCST 

Fuji 
Nissan 
Nissan 

Hond a 

Mazda 

Fuji 
Fuji 

Kia 

ZF 
Ford 
ZF 
VCST 
Toyota 
Mazda 
Suzuki 
Fuji 
Hyundai 

92 93 
Real. Pes. R 

25 

10 

20 

4 

20 

100 

20 

1992 

200 
200 
200 

25 

10 

20 

4 

20 

40 
20 

50 

7 

J3 

48 

100 JOO 
20 20 

1993 

275 
298 
298 

p 

40 
20 

40 

7 

J3 

35 

94 
R 

60 

30 

60 

10 

20 

48 

5 

JO 

JOO 105 
20 25 

1994 

335 
373 
376 

p 

45 

25 

50 

JO 

20 

40 

5 

JO 

J05 
25 

95 
R 

60 
40 
2 
2 

75 

J2 
3 

30 

48 
JO 

30 

30 

p 

45 
30 

60 

12 

25 

45 
10 

J5 

20 

96 
R 

60 

50 
7 
13 

90 

12 
3 

30 

48 
30 

60 

50 

110 110 115 
25 25 25 

1995 

400 
477 
480 

JO 

JO 

J996 

477 

603 
616 

p 

50 
35 
7 

70 

J2 
3 

25 

50 
20 

30 

30 

97 

R 

60 
60 
10 
20 

90 

J5 
5 

30 

55 
50 
JO 

80 

55 

p 

50 
40 
JO 

70 

15 
5 

27 

55 
30 
5 

45 

40 

115 J20 J20 
25 25 25 

5 JO 

JO 

20 

10 
15 

1997 

545 

695 
753 

98 

R 

60 

75 
15 
30 

90 

15 
5 

30 

75 
50 
20 

95 

60 

p 

50 
50 
15 

75 

15 
5 

27 

60 
40 
10 

60 

50 

99 
R 

60 
85 
20 
40 

90 

15 
5 

30 

85 
50 
30 

p 

50 
60 
20 

75 

15 
5 

27 

65 
45 
15 

105 75 

80 65 

00 
R p 

60 50 
105 70 
25 25 
50 

90 

J5 
5 

30 

95 
50 
40 

75 

15 
5 

27 

70 
50 
25 

120 85 

100 85 

120 120 120 120 J20 120 
25 25 25 25 25 25 

JO 

25 

10 
10 
10 
90 
5 
5 

25 
30 

1998 

6J2 
775 
985 

10 30 

40 
20 
15 
15 
170 

15 
15 
35 
45 

1999 

682 
870 
1240 

20 50 

50 
40 
20 
20 
260 
30 
25 

50 
75 

2000 

762 
980 
1550 

35 



Schatting verkoop naar type 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

pes 100 100 105 110 115 120 120 120 120 
24/6 real 100 100 105 110 115 120 120 120 120 

opt 100 100 105 110 115 130 145 155 170 

pes 92 154 195 232 272 304 337 372 412 
24/9 real 92 174 229 283 339 376 415 460 514 

opt 92 174 232 286 347 392 468 555 661 

pes 8 21,5 33,8 54 78,8 103 127 154 184 
24/12 real 8 24 37,5 74,4 122 155 179 212 250 

opt 8 24 37,5 74,4 127 176 259 358 479 

pes 0 0 1,25 3,75 11 18,8 27,5 36,3 46,3 
30/9 real 0 0 1,25 9,84 27,2 43,4 61,4 78,1 96 

opt 0 0 1,25 9,84 27,2 55,1 113 172 240 

tabel 1. 3: schatting verkoop naar type 

Schatting verkoop naar regio 

Europa: 
totaal (pes) 35 80 105 130 152 167 187 202 217 
totaal (real) 35 90 120 164 205 230 260 285 320 
totaal (opt) 35 90 120 164 205 240 315 375 450 

Zuid-Oost Azië 
totaal (pes) 165 195 230 270 325 378 425 480 545 
totaal (real) 165 208 253 313 398 465 515 585 660 
totaal (opt) 165 208 256 316 411 513 670 865 1100 

tabel 1. 4: schatting verkoop naar regio 

Door op soortgelijke wijze per snaardiameter te berekenen hoeveel banden van elk type 
worden verkocht is nog een verdere detaillering naar snaardiameter mogelijk (realistische 
schatting 2000): 

Dsnaar 

1 2 3 4 
189.5 208.8 203.4 226 

bandtype 24/6 120 
24/9 217 257 15 25 
24/12 13 133 59 45 
30/9 - 15 61 20 

tabel 1.5: schatting verkoop naar snaardiameter 



Door de totaalschatting te sommeren naar toeleverancier kan inzicht worden verkregen in 
de produktiecapaciteit die per CVT-producent geïnstalleerd moet zijn om de betreffende 
aantallen af te kunnen zetten. Dit kan in de toekomst worden gebruikt om deze voorspel
ling aan te spiegelen en zonodig bij te stellen. 

'92 '93' 94 '95 '96 '97 '98 '99 2000 

Fuji 165 208 238 243 248 260 280 290 300 
Ford 30 70 90 115 140 150 165 175 195 
Honda 0 0 5 30 60 80 95 105 120 
Mazda 0 0 10 30 50 55 60 80 100 
Nissan 0 0 0 10 30 60 70 80 90 
ZF 0 0 0 4 20 30 45 60 75 
Kia 0 0 0 0 10 10 10 30 50 
VCST 5 20 30 45 45 50 50 50 50 

tabel 1. 6: benodigde capaciteit bij afnemers voor realistische totaalafzet 



Bijlage 2 

Produktanalyse 



2 Produktanalyse 

2.1 Opbouw 

In de volgende paragrafen zal worden beschreven hoe de schakelduwband is opgebouwd. 
Eerst zal een algemene beschrijving worden gegeven van de werking van de CVT; 
vervolgens worden snaarpakket en schakel beschreven. 

2.1.1 Algemeen 

De principewerking van de CVT zal worden beschreven aan de hand van onderstaande 
figuur. 

x 

te regelen: 
1. secundaire drukP;, 
2. koppelingstoerental 
3. prim. olie-stroomOv 

figuur 2.1: belangrijkste onderdelen CVT [bron: 17} 

De belangrijkste onderdelen van de duwband CVT zijn: de primaire- en de secundaire as; 
de koppeling; de poelies; de planeetwieloverbrenging; het differentieel de duwband en de 
regel unit. 

De primaire as is via de koppeling verbonden met de motor; de secundaire as is via een 
planeetwieloverbrenging verbonden met het differentieel. Via het differentieel worden de 
wielen van het voertuig aangedreven. Op de primaire- en de secundaire as zijn de poelies 
gemonteerd, waarover de duwband loopt. De poelies bestaan elk uit twee helften. Een van 
deze helften kan in axiale richting verschuiven over de as. Door de poelies naar elkaar toe 
te bewegen wordt de loopstraal waarover de band loopt gevarieerd, waardoor de over
brengverhouding gevarieerd wordt. 
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De belangrijkste functies van de regelunit zijn: het regelen van het koppelingstoerental om 
een comfortabel wegrijgedrag te garanderen en het regelen van de oliestroom naar de 
beweegbare delen van de primaire- en de secundaire poelie om de overbrengverhouding te 
regelen en de benodigde knijpkracht op te bouwen om slip van de band over de poelies te 
voorkomen. 

De wijze waarop de CVT met de regeleenheid functioneert is weergegeven in het onder
staande variogram. 

SNELHEID 135 

[KM/UUR] 120 

t 
1[15 

90 
75 

60 

45 

30 

15 

A B 
2 3 ... 

figuur 2. 2: variagram CVT 

4 

Overdrive 
/ 

G 

------Low 

In het variogram zijn horizontaal het motortoerental en verticaal de voertuigsnelheid uit
gezet. Tevens zijn de lijnen Low (maximale overbrengverhouding) en Overdrive (minima
le overbrengverhouding) aangegeven. Bij het wegrijden zal het toerental toenemen van 
stationair (A) tot het punt waarop de koppeling begint aan te grijpen (B). Vervolgens 
wordt de slipfase van de koppeling worden doorlopen (B-C). In punt C zijn het toerental 
van de primaire en de secundaire as aan elkaar gelijk. De overbrengverhouding is nu 
maximaal (Low). 

Het toerental van de motor neemt toe tot een bepaalde waarde, waarna de transmtsste 
begint te schakelen (D). Het toerental waarbij dit gebeurt is afhankelijk van de gaskleppo
sitie (deze kan variëren tussen 0% (geen gas) en 100% (volgas). Bij een gaskleppositie 
van 30% zal bij circa 1800 rpm de regelunit het motortoerental constant houden door de 
poelies over de assen te verschuiven, waardoor de overbrengverhouding wordt gevarieerd. 
Dit opschakelen gebeurt continu tot de minimale overbrengverhouding is gerealiseerd 
(Overdrive, punt E). 

Wanneer nu geleidelijk meer gas gegeven wordt, nemen voertuigsnelheid en motortoeren
tal volgens een vaste verhouding toe tot punt F. Vanaf dit punt neemt het motortoerental 
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meer toe dan de voertuigsnelheid tot het maximale toerental wordt bereikt (punt G). 

Wanneer wordt weggereden met volgas zal de maximale overbrengverhouding worden 
gehandhaafd tot punt H. Vanaf dit punt zal de CVT beginnen met opschakelen tot punt G 
is bereikt. 

Wanneer wordt geaccelereerd volgens de Overdrive-lijn, en de gasklep wordt plotseling 
volledig geopend (kickdown, punt I), zal de regelunit de overbrengverhouding aanpassen 
totdat deze maximaal is bij het bijbehorende toerental van de motor (Low, punt J). 
Wanneer de gasklep volledig geopend blijft, zal de auto blijven aceeieren volgens de 
Low-lijn tot punt G. 

2.1.2 Snaren 

De duwband vormt het flexibele overbrengingsargaan van de CVT. Deze is opgebouwd 
uit twee snaarpakketten en een groot aantal metalen schakels. Een snaarpakket bestaat uit 
een aantal nauwkeurig in elkaar passende ringen van elk 0,2 mm dikte. Doordat het 
snaarpakket is opgebouwd uit los in elkaar liggende ringen kan het pakket over een 
kleinere diameter worden gebogen dan wanneer één dikke snaar gebruikt zou worden. De 
snaren dienen als geleiderails voor de schakels. 

De snaren zijn niet volkomen vlak maar staan enigszins bol. Deze balligheid zorgt samen 
met het in de snaar gewalste profiel voor het vasthouden van de olie tussen de snaren in 
het pakket. Tussen de snaren moet er sprake zijn van smering omdat de snaren ten 
opzichte van elkaar slippen. Wanneer er geen smering is tussen de snaren treedt slijtage 
op hetgeen leidt tot een korte levensduur. 

De grootte van het met een duwband over te dragen vermogen wordt bepaald door de 
grootte van de doorsnede van het snarenpakket Deze doorsnede kan op twee manieren 
worden gevarieerd: 

a) door meer snaren toe te passen 
b) door gebruik van bredere snaren. 

A 
f--~---~-~~-~~~-1 
r---~~~~-~--------j 

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

f--------~~-~-----t- ~ ~ ~ ~ _j 
f---~~~--~~---f---- ~ --j 

1---~~~~~~---f-= = = = J 
1---~~~~~~---f-- ~ ~ ~ ~ --j B 
1---~~~~~~---f--- ~ ~ --j 

r---=:======t= = = = = J I= ~~~---j 

C===========~=~===j 
figuur 2.3: variatie pakketdoorsnede 

Als in beide gevallen de doorsnede met .lA toeneemt zal ir geval b) meer koppel 
overgebracht kunnen worden dan in geval a). De oorzaak hiervan is dat de binnenste 
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snaren meer van de totale belasting opnemen dan de buitenste snaren. Dit verschijnsel is 
als volgt te verklaren: de snaren liggen met een bepaalde speling in elkaar. Wanneer de 
snaren belast worden zal eerst de 1 e snaar worden opgerekt, tot deze de 2e snaar raakt. 
De speling tussen snaar 1 en 2 is dan opgeheven. Vervolgens rekken snaar 1 & 2 samen 
zover op tot de speling tussen snaar 2 & 3 is opgeheven; enz. De buitenste snaar neemt 
dus de minste belasting op. 

2.1.3 Schakels 

In figuur 2.4 is een schakel weergegeven met de belangrijkste kenmerken. 

Nop Snaarpakket 

Oor 

Uft 

Zadel .----------...._ 

Aanzicht A Aanzicht B 

figuur 2.4: schakel 

Het zadelvlak dient als ondersteuning voor de snaarpakketten. Dit oppervlak is in de 
huidige generatie dubbelgekromd. De kromming van het zadelvlak in aanzicht A heeft als 
functie het laten sporen van de snaren: zou dit vlak niet bol zijn dan zouden de snaarpa
ketten niet stabiel op het zadel liggen, waardoor deze te vaak in aanraking zouden komen 
met het lijf en/ of de poelies. Dit leidt tot het ontstaan van haarscheurtjes in een snaar, 
hetgeen na verloop van tijd leidt tot breuk. De kromming van het zadel in aanzicht B is 
noodzakelijk om de contactspanning tussen snaarpakket en schakel in het gekromde deel 
van de band te verminderen. Indien het zadelvlak in deze richting niet gekromd zou zijn, 
dan zou door het kleine puntcontact de optredende spanning te groot worden. Dit hangt 
samen met de dikte van de schakel: als de schakel dunner wordt gemaakt, zijn er meer 
contactvlakken tussen snaarpakket en schakels. Bij gelijkblijvende contactkracht betekent 
dit een lagere contactspanning. 

Het oor dient (samen met het zadel) ter opsluiting van de snaarpakketten. In de huidige 
generatie banden zijn ook de oren dubbelgekromd uitgevoerd. Dit is noodzakelijk omdat 
de band in het duwpart de neiging heeft om uit te knikken. Door dit verschijnsel zal in 
het duwpart van de band de buitenste snaar gedeeltelijk in aanraking zijn met de oren van 
de schakels. 

De nop en de kuil van de schakels dienen om de schakels te centreren t.o.v. elkaar in 
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horizontale en verticale richting. Wanneer de nop-kuil positie in verticale richting te veel 
afwijkt zal de snaar verwrongen worden omdat de oplegvlakken t.o.v. elkaar worden 
verschoven. Hierdoor wordt de snaar extra belast en komen de schakels niet goed op de 
poelies heteen de levensduur van de band verkort. 

Het lijf fungeert als verbinding tussen zadel en oor. Omdat het snarenpakket soms 
(ongewenst) in aanraking komt met het lijf van de schakel dient dit geschuurd te worden 
om beschadiging van het snarenpakket (door bijvoorbeeld bramen) te voorkomen. 

De flanken van de schakel komen in aanraking met de poelies en zorgen voor de 
krachtenoverdracht Door de wrijvingskracht tussen de poelies en de flank moeten de 
schakels worden vastgehouden. Om voldoende wrijving tussen poelie en schakel te 
garanderen moeten de flanken een bepaalde ruwheidswaarde hebben. Wanneer deze te 
groot is zal slijtage van de poelies optreden, wanneer deze te klein is zal de band 
overmatig slippen. De juiste ruwheidswaarde wordt in de huidige generatie banden op 
twee manieren bereikt: bij 3 typen worden d.m.v. ruwstralen de flanken opgeruwd, bij 
twee typen wordt tijdens het stanzen een profiel op de flank aangebracht waardoor het 
ruwstralen kan vervallen. Tussen de flanken en de poelie is sprake van grenssmering. Dit 
houdt in dat flank en poelie metalisch contact maken en dat de schakel dus niet via een 
oliefilm op de poelie rust. 

De kantellijn van de schakel zorgt er voor dat de schakels op de poelies op een gedefi
nieerde manier kunnen afrollen ten opzichte van elkaar. 

2.2 Produktrange 

Het aantal verschillende produkten dat VDT op de markt aanbiedt vormt tezamen de 
produktrange. Deze range ontstaat door schakels en snaren te combineren tot banden. 

Bij de huidige generatie banden (hierna te noemen: HG) wordt de doorsnede van het 
snarenpakket alleen gevarieerd door het aantal snaren te variëren; de snaarbreedte is 
gestandaardiseerd op 8, 75 mm. 

In de nieuwe generatie banden (hierna te noemen: NG) zal van beide methoden gebruik 
gemaakt worden om variatie in het over te brengen koppel mogelijk te maken. 

De HG-band wordt gekarakteriseerd door: 
schakelvorm; 
schakel dikte; 
aan tal snaren; 
diameter eerste snaar. 

Schakelvorm 
De HG band kent één steekmaat 24 mm. Van deze 24 mm schakel worden twee 
varianten gemaakt: een standaard schakel en een zeta schakel. Het onderscheid tussen 
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beide schakels wordt gevormd door de contour en de flank. Bij de zeta schakel wordt 
tijdens het stanzen een profiel op de flank aangebracht, waardoor de ruwstraaibewerking 
(t.o.v. de standaard schakel) kan vervallen. 

Schakeldikte 
Per vormvariant zijn er twee diktevarianten van een schakel: 2,0 en 2,25 mm. De functie 
van de 2,0 mm schakels in een band is tweeledig. Ten eerste worden ze gebruikt als vul
schakel om de eindspeling die vereist is voor een bepaalde band tijdens de montage in te 
stellen. 

Een tweede functie is het reduceren van het geluidniveau dat door een band wordt 
geproduceerd. In de praktijk is gebleken dat wanneer 2,0 mm en 2,25 mm schakels in een 
verhouding van 60% 2,25 mm en 40% 2,0 mm gemixed worden, hiermee een band kan 
worden samengesteld die minder geluid produceert. Bij deze mix-banden wordt dus de 
dikte van de schakels gevarieerd om een ander produkt aan te kunnen bieden. 

Aantal snaren 
Het aantal snaren dat in een bepaalde bandvariant wordt toegepast, bepaalt hoe groot de 
zadel-oorspleet van een schakel moet zijn. In de huidige generatie banden zijn er twee 
varianten m.b.t. het aantal snaren: de 10- en de 11-snaren variant. Bij de standaardscha
kel is de zadel-oorspleet zodanig dat deze alleen in combinatie met een snarenpakket van 
10 snaren kan owrden toegepast. De zeta schakel heeft een zodanige zadel-oorspleet dat 
hiermee banden met een 10 snaren pakket en banden met een 11-snarenpakket kunnen 
worden samengesteld. 

Diameter eerste snaar 
Per combinatie van vorm, dikte en aantal snaren is op bandniveau nog variatie mogelijk 
in de diameter van de eerste snaar. Deze diameter wordt bepaald door de asafstand van de 
pulleys in de transmissie. In onderstaande figuren is weergegeven welke varianten 
momenteel worden geproduceerd m.b.t. schakels en snaarpaketten, welke combinaties 
tussen snaarpakket en schakels mogelijk zijn, en welke momenteel worden toegepast. 

Dsnr1 

a. a. nta.l 
snaren 

lscha.l::e Is I 
'------,---_j 

Vorm 

figuur 2.5: huidige varianten snaarpakketten en schakels 
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VORM 
SCHAKEL 

DIKTE 

SCHAKEL 

AANTAL 
SNAREN 

DIAMETER 

SNAAR 1 

A= 189,5 MM 

6 = 208,8MM 

figuur 2. 6: produktrange huidige generatie 

Een NO-band kan worden gekarakteriseerd door de volgende kenmerken: 
de steekmaat van de schakel; 
het aantal snaren in een band; 
de diameter van de eerste snaar. 

Steekmaat 
In de NO-banden zullen twee verschillende steekmaten voorkomen: 24 mm en 30 mm. 
Hiermee hangt samen de breedte van de snaar: in een 24-schakel zullen snaren van 9, 75 
mm worden toegepast; in de 30-schakel zullen snaren van 12 mm worden toegepast. Ook 
bij de nieuwe generatie banden zullen vulschakels moeten worden geproduceerd om de 
eindspeling in te kunnen stellen. 

De geluirlsreducerende functie die de vulschakels hebben in de huidige generatie is in de 
nieuwe generatie vervallen doordat alle schakels dunner zijn. Hierdoor hoeven geen 
vulschakels meer geproduceerd te worden om mixbanden samen te stellen. 

Aantal snaren 
De NO-banden zal volgens planning bestaan uit banden met snaarpakketten met 6, 9 of 12 
snaren. Doordat bij de NO banden het snaarvolume groter is dan bij de HG kunnen met 
deze banden grotere motorkoppels worden overgebracht. Wanneer in de toekomst zou 
blijken dat een klant met zijn applicatie, tussen de range die VDT aanbiedt ligt, zou 
d.m.v. variatie van het aantal snaren aan de wensen van de klant kunnen worden voldaan. 
Er zijn geen technische belemmeringen om een dergelijke klant een band te leveren die 
één niveau hoger ligt (bijv. 24/9 i.p.v. 24/6). 

In het algemeen betekent het toepassen van een snaar meer, dat een nieuwe schakel moet 
worden ontworpen. Er bestaat m.b.t. het toepassen van een snaar minder in combinatie 
met een NO-schakel onduidelijkheid over de invloed hiervan op de toelaatbare belasting. 
Vanzelfsprekend kan door het geringere snaarvolume minder koppel worden overge-
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bracht, maar in hoeverre andere factoren de toelaatbare belasting nog verder doen dalen is 
momenteel slechts proefondervindelijk vast te stellen. 

Diameter snaar 1 
Uitgaande van de realistische schatting van de ontwikkeling van de ;;:ark:t (zie bijlage 1), 
zullen in 2000 vier verschillende transmissies gemaakt worden. Dit heeft tot gevolg dat er 
van elk bandtype ten hoogste vier 'lengtevarianten' zullen zijn. 

N.B. 
De 24/6 band zal slechts in één transmissie worden toegepast (de transmissie die 
door Fuji gemaakt wordt). 

De 30/9 band zal niet in de transmissie worden gebouwd die door Fuji wordt 
gemaakt (er zijn hiervan dus slechts drie lengtevarianten). 

In de figuren 2. 7 en 2. 8 is weergegeven welke schakels en snaarpakketten m 2000 
geproduceerd zullen worden en hoe de toekomstige range wordt samengesteld: 

Breedte 

D1arneter ~ 
snaar 1 Lf 
Aantal rTl 
snaren lfJ []] @J 
'"pakket 

A= 189,5 rnm 

B = 208,8 mm 
C = 203 mm 

D = 226 mm 

Steel:.:maat 

Zadel/ r .:_; 

oorspleet ~ ~ : 

(aantal 
snaren) 

figuur 2. 7: varianten snaarpakketten en schakels NG 
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Schakel

steek 

Aantal 

snaren 

Diameter 

snaar 1 

A= 189,5MM 

8 = 208,8 MM 

C = 203,4 MM 

0 = 225 MM 

figuur 2. 8: produktrange toekomstige generatie 

Bij de NG banden is vorm als onderscheidingskenmerk voor schakels vervallen. Dit 
betekent dat, i.t.t. de huidige situatie, bijv. een NG 24/9 schakel voor elke klant hetzelfde 
is. De verwachting t.a.v. de produktrange is dat van één schakeltype niet meerdere vari
anten naast elkaar zullen bestaan. 

2.3 Kwaliteit 

De klant stelt een aantal eisen t.a.v. de duwband. Deze eisen hebben voornamelijk 
betrekking op: 

het over te brengen koppel (Tprimair) 
het maximale toerental (n) 
de asafstand tussen de pulleys in de transmissie (Cd; hieruit volgt de inbouwmaat) 
het regelbereik (Rc=imax/imin). 

Het antwoord op de vraag 'wat kan een band' (=capabiliteit), is niet eenduidig te geven 
en is afhankelijk van de omstandigheden waaronder een band wordt toegepast. 

In het algemeen kan worden gesteld dat een bepaalde band, een bepaalde maximaal 
toelaatbare buigwisselbelasting kan verwerken en dat de optredende spanning lager moet 
zijn dan de maximaal toelaatbare. 

De optredende spanning is een functie van: 
a) de knijpkracht waarmee de pulleys tegen elkaar worden gedrukt; 
b) de centrifugaalkracht die schakels op de snaar uitoefenen; 
c) de buigstraal van een band over een pulley; 
d) de gehanteerde veiligheidsfactor. 
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Ad a) 

F 
kniJP 

F 
kniJP 

Ftrek 

.....----____ __... 

-- -----~. ,.... ___ _ 

Ftrek 

figuur 2. 9: relatie knijpkracht & ba!Ulbelasting 

Door de pulleys tegen elkaar te drukken wordt de band gespannen waardoor m het 
snarenpakket een trekspanning ontstaat. 

Ad b) 

w 

figuur 2.10: relatie toerental & bandbelasting 

Doordat de schakels in het gekromde part een hoeksnelheid w krijgen, zullen ze een 
centrifugaalkracht ondervinden, hetgeen leidt tot een (extra) belasting van de snaar. 

Ad c) 

Snaar 1 Snaar 2 Snaar 3 

Voooop 

buigspanning 

figuur 2.11: relatie buigstraal & 
ba!Ulbelasting 
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Hoe kleiner de straal is waarover de snaar wordt gebogen, hoe groter de optredende buig
spanning is. 

Tussen de eisen van de klant en de krachten die op de band worden uitgeoefend (en 
daaruit volgend: de optredende spanning) bestaan de volgende relaties: 

De knijpkracht wordt bepaald door het over te brengen motorkoppel: hoe groter het 
koppel is dat moet worden overgebracht, hoe harder de poelies tegen elkaar gedrukt 
moeten worden om slip van de band t.o.v. de poelies te voorkomen. Met het vergroten 
van de knijpkracht wordt echter ook een grotere trekbelasting in het snarenpakket 
geïntroduceerd, zie figuur 2.9. 

De centrifugaalkracht wordt bepaald door het toerental van de pulleys, en dus door het 
motortoerental: hoe hoger het toerental van de pulleys hoe groter de optredende centrifu
gaalkracht, zie figuur 2.10. 

De buigstraal van de band wordt bepaald door: 
de grootte van de diameter van de pulleys (deze is beperkt tot maximaal de 
asafstand Cd van de poelies in de transmissie); 
het regelbereik (Re, imax/imin). Door het regelbereik te beperken wordt de 
minimale loopstraal vergroot. 

Er is tussen de genoemde factoren een 'trade-off' mogelijk om aan de eis a-optredend < 
a-toelaatbaar te voldoen. Eén bepaalde band kan dus een combinatie van (Cd, Tp, n, Re) 
aan, waarbij de ene parameter kan worden vergroot, indien een andere gelijktijdig wordt 
verkleind. 

Het bepalen welke band voor een klant voldoet verloopt nu als volgt: 
1. De klant eist een bepaalde combinatie van (Cd, Tp, n, Re). Hierbij worden Tp en 

n door de motor bepaald en zijn dus eisen waaraan niets kan worden veranderd. 

2. Er vindt nu een intuïtieve keuze voor een bepaalde band plaats door in de Tp-Rc 
grafiek af te lezen welke band waarschijnlijk aan de eisen van de klant voldoet. 

3. Vervolgens wordt m.b.v. computerberekeningen, waarbij met extra factoren zoals 
o.a. Cd, n en veiligheidsfactor rekening wordt gehouden, gecontroleerd of bij de 
gekozen band de optredende belasting niet boven de toelaatbare ligt. 

Indien uit deze berekeningen blijkt dat de intuïtief gekozen band niet voldoet, zijn er een 
aantal alternatieven: 

a) de klant krijgt een band die één niveau hoger ligt 

Het snarenpakket van deze band bevat meer snaren, waardoor de doorsnede wordt 
vergroot. Hierdoor wordt de toelaatbare spanning vergroot. Bij gelijkblijvende asafstand 
en regelbereik kan dan meer koppel worden overgedragen. 

b) de klant vermindert zijn eis t.a.v. regelbereik (bij gelijkblijvende inbouwmaat Cd) 
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Doordat het regelbereik wordt verkleind neemt de minimale loopstraal toe. Het snaren
pakket zal dus over een grotere straal worden gebogen. Hierdoor neemt de optredende 
buigspanning af. Als gevolg hiervan kunnen de knijpkracht en/of de centrifugaalkracht 
toenemen tot weer de maximaal toelaatbare spanning wordt bereikt (dus kan meer koppel 
worden overgebracht en/of het toerental worden verhoogd). 

c) de klant vergroot zijn inbouwmaat (bij gelijkblijvend regelbereik Re) 

Hierdoor kunnen de diameters van de pulleys worden vergroot, waardoor de minimale 
loopstraal van de band toeneemt. Hierdoor daalt de optredende spanning waardoor 
knijpkracht en/of centrifugaalkracht kunnen worden vergroot tot de maximaal toelaatbare 
spanning wordt bereikt (dus kan meer koppel worden overgedragen en/of het toerental 
worden verhoogd). 

Vanwege deze trade-off mogelijkheden moet in principe dus per geval worden berekend 
of een bepaald type band kan voldoen aan de eisen die de klant stelt. Er zijn echter een 
aantal praktische beperkingen aan de trade-off mogelijkheden: 

Over te brengen koppel en maximaal toerental worden opgelegd door de motor die een 
klant toepast. Hieraan kan niets worden veranderd. 

De speelruimte t.a.v. regelbereik is beperkt, omdat 5,0 het kleinste regelbereik is wat 
klanten accepteren en 6,0 het hoogst haalbare wanneer inbouwmaten tot het redelijke 
worden beperkt. 

Ook t.a.v. asafstand is de speelruimte beperkt, omdat het vergroten van deze afstand er 
toe leidt dat een transmissiebouwer zijn bestaande transmissie moet herontwerpen 
(waardoor de inbouwmaat wordt vergroot). Eventueel zou een autoproducent een grotere 
transmissie in kunnen bouwen, waarin dan een kleinere band kan worden toegepast. Ook 
dit leidt tot vergroting van de inbouwmaat Bij een compleet nieuw ontwerp van een 
transmissie is de speelruimte t.a.v. de asafstand groter. 

Met de NG banden kunnen hogere toerentallen worden toegestaan en/of grotere koppels 
worden overgebracht. In vergelijking met de HG banden neemt kan het regelbereik iets 
worden vergroot (afhankelijk van de overige eisen). Het energetisch rendement van de 
NG banden is groter dan van de HG banden. Door de toepassing van dunnere schakels 
wordt de geluidproduktie beperkt. Vanwege deze verbeteringen van de NG banden t.o.v. 
de HG banden, en vanwege de steeds beter wordende procesbeheersing, kan worden 
gesteld dat de kwaliteit van de door V.D.T. geproduceerde duwbanden toe zal nemen. 
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2.4 Fabricagekostprijs 

In onderstaande paragrafen zal gebruikt gemaakt worden van de learning curve om een 
kwantitatief doel te kunnen stellen voor de fabricagekostprijs (hierna te noemen: FKP) in 
2000. In deze bijlage wordt de learning curve beschreven voor de produktie van duwban
den als geheel. In bijlage 6 wordt hier op teruggekomen: de totale learning curve wordt 
dan uiteengerafeld naar kostensoort & -plaats, en er wordt een vergelijking gemaakt met 
de schatting van de FKP zoals deze is berekend op basis van het ontwerp voor de 
fabricage. 

2.4.1 Inleiding 

In zijn oorspronkelijke vorm wordt in de learning curve de relatie gelegd tussen het aantal 
direkte arbeidsuren die nodig zijn om een taak uit te voeren en het aantal malen dat deze 
taak is uitgevoerd. 

Het blijkt in de praktijk dat een bepaalde taak steeds sneller kan worden uitgevoerd 
naarmate men deze vaker heeft uitgevoerd, omdat allerlei leereffecten optreden. Als 
gevolg van deze leereffecten worden inefficiënties steeds verder geëlimineerd. Wanneer 
de tijd om een taak uit te voeren wordt uitgezet tegen het cumulatieve aantal keren dat 
deze taak werd uitgevoerd blijkt dat de taaktijd met een vast percentage afneemt als het 
cumulatief aantal uitvoeringen verdubbelt. Op log-log schaal is het verband tussen beide 
grootheden dus lineair. De hellingshoek van deze lijn geeft de mate aan waarin van vorige 
ervaringen wordt geleerd. 

Het idee van continue verbetering met een vast percentage wordt vaak als niet realistisch 
beschouwd. Hierbij dient men echter te bedenken dat bij het uitzetten van de learning 
curve, horizontaal niet de tijd wordt uitgezet, maar het cummulatief aantal geproduceerde 
eenheden. Naarmate het aantal cumulatief geproduceerde eenheden stijgt zal de tijdsduur 
om een verdubbeling te bereiken dus enorm groot worden. In de praktijk zal dus blijken 
dat het leereffect (in de tijd gezien) steeds trager zal verlopen. 

In de experience-curve, een variant van de learning curve, wordt tot uitdrukking gebracht 
dat niet alleen de taaktijd vermindert, maar dat ook de totale kosten om iets te maken 
dalen, naarmate het cumulatief aantal geproduceerde eenheden stijgt. Dit blijkt met name 
te gelden voor het opstarten van nieuwe fabrieken. Omdat elk kostenelement om een 
produkt te maken a.h.w. een experience curve doorloopt kan een totale experience curve 
worden samengesteld die het totale leereffect tot uitdrukking brengt. 

Met behulp van de experience curve kan een voorspelling worden gedaan over de 
kostprijs in de toekomst. De daling van de kostprijs in het verleden wordt hierbij als basis 
genomen, waarna hieruit wordt geëxtrapoleerd naar de toekomst. 

De experience curve kan ook gebruikt worden als evalutatiemiddel. Wanneer de curve een 
niet continu dalend verloop te zien geeft, duidt dit er op dat in die periode het leereffect 
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verminderd. Dit kan o.a. betekenen dat er geen vooruitgang geboekt wordt t.a.v. 
efficiency. Een horizontaal verloop kan aanleiding zijn om nader te onderzoeken wat 
mogelijke oorzaken kunnen zijn. Aan de hand hiervan kunnen actieprogramma's worden 
opgesteld om verbeteringen door te voeren. 

2.4.2 Experience curve bandenproduktie 

Om een schatting te maken van de kostprijs in 2000 is voor de bandenproduktie bij 
V.D.T. een analyse gemaakt van de historische kostprijsontwikkeling. 

In de FKP zijn alle kosten om een duwband te produceren opgenomen. Vanuit het 
oogpunt van kostenbeheersing worden de totale kosten in vijf categoriën (kostensoorten) 
gesplitst. Deze categorieën zijn: 

directe arbeid (operators); 
direct materiaal (coils voor snaar- en schakelfabricage); 
indirect materiaal (gereedschappen, hulpmaterialen e.d.); 
ondersteuning (overhead); 
vaste kosten (kapitaalkosten). 

Kosten voor directe arbeid, direct- en indirect materiaal ZIJn eenvoudig te bepalen en 
eenduidig toe te rekenen naar de bandenproduktie. 

Kosten voor indirecte ondersteuning (kwaliteitsdienst, bedrijfsburo, technische dienst, 
proces engineering, produktie management) en vaste kosten (gebouwen, afschrijving en 
rente) zijn minder eenduidig toe te rekenen naar de bandenproduktie. Dit wordt veroor
zaakt door het feit dat bepaalde indirecte afdelingen niet alleen diensten verlenen aan de 
bandenproduktie, maar ook aan andere afdelingen (bijvoorbeeld: het bedrijfsburo verricht 
diensten voor zowel R&D als bandenproduktie als CVT-service). Hierdoor is de toereke
ning van de kosten voor ondersteuning naar de bandenproduktie tamelijk arbitrair. 

De kosten voor indirecte ondersteuning en de vaste kosten worden via een doorbelas
tingsmethodiek voor een deel toegerekend naar de bandenproduktie. Het overige deel 
komt ten laste van de resultatenrekening en daarmee dus ten laste van het bedrijf als 
geheel. De FKP wordt berekend door de som van de toegerekende kosten te delen door 
het aantal geproduceerde banden. De ontwikkeling in de opbouw van de FKP gedurende 
19 87-1992 is weergegeven in appendix 1. 

Bij het bepalen van de experience curve is uitgegaan van de gegevens zoals deze zijn 
verstrekt door de afdeling finance & accounting. Binnen VDT worden door verschillende 
afdelingen, verschillende varianten gebruikt om de FKP te bepalen. Daar deze afdelingen 
van verschillende aannames uitgaan, treden soms aanzienlijke verschillen op tussen de 
uitkomsten van de diverse berekeningen. Het opstellen van een calculatiesystematiek die 
voor elk van de doelstellingen van de verschillende afdelingen geschikt is, en leidt tot 
meer consistentie m.b.t. deze gegevens valt echter buiten het kader van het onderzoek. 

Met behulp van de gegevens in appendix 1 is de experience curve voor de bandenpro-
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duktie bij VDT bepaald. Het eerste jaar dat is meegenomen in de analyse is 1987, omdat 
dit het eerste jaar is dat op fabricageschaal banden geproduceerd werden. De voorspelling 
voor 1993-2000 is tot stand gekomen door de regressielijn te berekenen voor 1987-1992 
en vervolgens de geschatte verkoopaantallen van het realistische scenario (zie bijlage 1: 
marktanalyse) te substitueren. Voorts zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

Van 1987 zijn slechts kostengegevens t/m periode 11 beschikbaar (VDT rekent 
met 13 periodes van 4 weken). De cijfers voor 1987 zijn berekend door de 
cumulatieve gegevens van periode 11 te vermenigvuldigen met 13/ 11. 

In 1987 en 1988 werd gerekend met een afschrijvingstermijn van tien jaar. Vanaf 
1989 is gerekend met een afschrijvingstermijn van zeven jaar. De cijfers voor 
1987 en 1988 zijn gecorrigeerd door de vaste kosten met 1017 te vermenigvuldi
gen. 

De gegevens voor 1992 zijn gebaseerd op het budget voor 1992 (maart 1992). 

Om de voor inflatie gecorrigeerde FKP te berekenen is uitgegaan van een jaarlijk
se inflatie van 2 % (De inflatie is bepaald op basis van het prijsindexcijfer voor de 
periode 1985-1991; afgerond naar boven; bron: [3]). 

Als basisjaar voor de gecorrigeerde FKP is 1992 genomen. 

Het resultaat van de schatting van de toekomstige FKP is weergegeven in figuur 2.10. 

Experience curve bandfabricage 
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figuur 2.10: experience curve duwbandproduktie 
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Uit deze experience curve volgt het onderstaande scenario voor de ontwikkeling van de 
FKP voor de toekomst: 

Jaar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

FKP [fl] 125 114 105 97 91 85 80 76 

tabel 2.1: toekomstscenario ontwikkeling FKP 

Op basis van de experience curve wordt geschat dat de FKP in 2000 circa fl 76, = zal 
bedragen. Enige voorzichtigheid bij het hanteren van deze geschatte FKP is geboden, 
omdat de schatting tot stand is gekomen op basis van slechts 6 waarnemingen. Wanneer 
echter in de toekomst blijkt dat er grote afwijkingen t.o.v. de nu geschatte trend optreden 
(er treedt een knik op in de experience curve), moet dit aanleiding zijn om dit nader te 
onderzoeken omdat dit duidt op speciale ontwikkelingen. 

Er is tevens de voor inflatie gecorrigeerde FKP geschat. Deze schatting is tot stand 
gekomen door de FKP van 1987-1991 terug te rekenen naar het basisjaar 1992. Deze 
correctie is als volgt uitgevoerd: 

FKP gecor(1987) = FKP(1987) * (1.02)A5 
FKP gecor(1988) = FKP(1988) * (1.02)A4 
FKP gecor(1989) = FKP(1989) * (1.02)A3 
FKP gecor(1990) = FKP(1990) * (1.02)A2 
FKP geco/1991) = FKP(1991) * (1.02) 

Op basis van deze gegevens is een regressie-analyse uitgevoerd. Het blijkt dat m.b.v. de 
correctie de FKP in 2000 fl 72, = zal bedragen. Het verschil met de in appendix 1 
berekende FKP is dermate gering (fl 4, =) dat voor praktische doeleinden de in appen
dix 1 berekende FKP zal worden aangehouden. Wanneer in de toekomst echter een 
aanzienlijk hogere inflatie optreedt zal hier wel rekening mee moeten worden gehouden. 
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Appendix 1 

Gegevens fabricagekostprijs duwbandproduktie 
Learning curve op basis van realistisch scenario 

jaar produktie cummulatief FKP log(cumm.) log(FKP) 
aantal [*1000] aantal [*1000] [fl] [X] [Y] 

1987 51 51 320,00 1,71 2,51 

1988 93 144 222,00 2,16 2,35 

1989 154 298 179,00 2,47 2,25 basis-

1990 143 441 155,00 2,64 2,19 gegevens 

1991 166 607 161,00 2,78 2,21 

1992 200 807 137,00 2,91 2,14 

produktie regressieresultaten 
geschat 

1993 298 1105 124,73 3,04 2,10 

1994 373 1478 114,43 3,17 2,06 

1995 477 1955 105,33 3,29 2,02 

1996 603 2558 97,26 3,41 1,99 

1997 695 3253 90,58 3,51 1,96 

1998 775 4028 85,02 3,61 1,93 

1999 870 4898 80,23 3,69 1,90 

2000 980 5878 76,01 3,77 1,88 

Regression Output: 

Constant 2,997751 

Std Err of Y Est 0,023271 

R Squared 0,975788 

No. of Observations 6 

Degrees of Preedom 4 

X Coefficient(s) -0,2963117 

Std Err of Coef. 0,02333775 

Experience curve: Y = -0.29*X + 2.99 
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Gegevens fabricagekostprijs duwbandproduktie 
learning curve o.b. v. pessimistisch scenario 

Jaar produktie cummulatief 

aantal [* 1000] aantal [* 1 000] 

'87 51 51 

'88 93 144 

'89 154 298 

'90 143 441 

'91 166 607 

'92 240 847 

produktie 

geschat 

'93 275 1122 

'94 335 1457 

'95 400 1857 

'96 477 2334 

'97 545 2879 

'98 612 3491 

'99 682 4173 

2000 762 4935 
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108 
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Gegevens fabricagekostprijs duwbandproduktie 
learning curve o.b.v. optimistisch scenario 

Jaar produktie cummulatief FKP 

aantal [*1000] aantal [*1000] ]fl] 

'87 51 51 320 

'88 93 144 222 

'89 154 298 179 

'90 143 441 155 

'91 166 607 161 

'92 240 847 137 

produktie regressieresultaat 

geschat 

'93 298 1145 124 

'94 376 1521 114 

'95 480 2001 105 

'96 616 2617 97 

'97 753 3370 91 

'98 985 4355 84 

'99 1240 5595 78 

2000 1550 7145 73 
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Bijlage 3 

Technologieanalyse: schakelproduktie 



3 Technologieanalyse: schakelproduktie 

3.1 De huidige situatie 

3.1.1 Huidige processen in de schakellijn 

Stansen 

In de huidige situatie wordt gestanst m.b.v. het zgn. tweefase fijnstansen. Bij fijnstansen 
wordt het produkt niet uitgebroken maar in zijn geheel afgeschoven. Dit wordt bereikt 
doordat het materiaal wordt ingeklemd tussen een leiplaat en een snijplaat Het uit te 
stansen voorwerp wordt vervolgens vastgeklemd tussen snijder en uitwerper (zie figuur). 

Leiplaat 

+--- U1twerper 

figuur 3.1: principe fijnstansen 

Hierdoor wordt een alzijdige druk rondom het werkstuk aangebracht. Vervolgens beweegt 
de snijder omlaag, waarbij door de uitwerper tegendruk wordt uitgeoefend. Wanneer 
zonder uitwerper zou worden gestanst zou het werkstuk na een bepaalde verplaatsing 
uitscheuren i.p.v. afschuiven. Tevens zorgt de uitwerper er voor dat het werkstuk na 
afschuiving vlak blijft. Bij stansen zonder uitwerper wordt het werkstuk namelijk tevens 
op buiging belast, waardoor het werkstuk na uitgestanst te zijn een bepaalde bolling heeft. 
Als laatste functie heeft de uitwerper: het uitstoten van het werkstuk. 

Het huidige fijnstansen gebeurt in twee stappen, waarbij de nop/kuil en de overige 
kenmerken van de schakel achtereenvolgens worden gemaakt. De huidige stanscyclus 
verloopt als volgt: 
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1. Stansen centreergat 
Dit gebeurt d.m.v. normaal stansen (dus zonder uitwerper) waardoor de nauwkeu
righeid waarmee het centreergat wordt gemaakt beperkt is tot + 0,05 mm, zie 
figuur 3.2. 

str1p 

sniJplaat 

figuur 3. 2: stansen centreergat 

2. Vormen nop-kuilpositie. 
De strip wordt 1 positie in de lengterichting doorgeschoven, en gecentreerd op het 
gestanste centreergat, waarna d.m.v. fijnstansen m.b.v. de nop/kuilsnijder de 
nop/kuil wordt gevormd, zie figuur 3.3. 

SlliJplaat 

+-----tt-- u1twerper 

figuur 3. 3: vormen nop/kuilpositie 

3. Uitsnijden contour. 
De strip wordt weer 1 pos1t1e in de lengterichting doorgeschoven, waarna deze 
grof gecentreerd wordt op het gestanste centreergat Vervolgens wordt de strip 
nauwkeurig gecentreerd m.b.v. de nop/kuilzoeker die in de contoursnijder is 
aangebracht. Daarna wordt de schakel uitgestanst 

4. Uitwerpen 
De gestanste schakel wordt uitgeworpen. 

Doordat de nop/kuil en de contour niet in één stap worden gestanst,en het werkstuk dus 
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na het nop/kuilvormen moet worden geherpositioneerd, treden er verschillen op tussen de 
nop/kuil positie t.o.v. de contour tussen twee na elkaar gestanste schakels. Deze verschil
len worden later nog vergroot doordat bij de ruwstraaibewerking de flanken (die als 
meetreferentie dienen) nog worden bewerkt. Het tweefase stansen leidt er toe dat aan het 
einde van de schakelproduktie, schakels met eenzelfde nop/kuil positie bij elkaar gezocht 
moeten worden (meten/sorteren). 

Als ingangsmateriaal wordt geprofileerd 75 CR-1 bandstaal gebruikt, zie figuur 3.4. 

! 
figuur 3.4: doorsnede huidig ingangsmateriaal schakel

produktie 

De leverancier van dit materiaal brengt de centreergoot aan en de afschuining. De 
centreergoot is benodigd om het materiaal in horizontale richting te kunnen positioneren 
voordat het centreergat wordt gestanst. De afschuining is benodigd omdat hiermee de 
kantellijn wordt gevormd (dit is de lijn waarover schakels afrollen ten opzichte van elkaar 
in de band, zie figuur 2.4, bijlage 2, blz. 2.4). Aan het materiaal worden zeer hoge eisen 
gesteld m.b.t. parallelliteit. In de huidige situatie zijn er slechts twee leveranciers die 
voldoen aan de kwaliteitseisen die door VDT gesteld (moeten) worden aan het ingangsma
teriaal. 

De beheersing van het stansproces vindt (evenals alle andere processen) plaats d.m.v. 
statistische procesbeheersing. Dit betekent dat steekproefgewijs metingen aan halffabrica
ten plaatsvinden, aan de hand waarvan goedkeur of afkeur per processtap kan worden 
bepaald. In de schakellijn vinden geen in-line metingen aan halffabricaten plaats, aan de 
hand waarvan de processen worden bijgestuurd. 

In de huidige situatie wordt off-line gemeten op parallelliteit, nop/kuilpositie en afmetin
gen, braamhoogte en contour. Deze metingen worden door de operators verricht en de 
resultaten hiervan zijn direct beschikbaar. De beheersing van het stansproces wordt vooral 
bepaald door de mate van nauwkeurigheid waarmee het gereedschap is vervaardigd. In de 
huidige situatie is het mogelijk om bij het starten met een nieuw gereedschap het 
gereedschap na te stellen d.m.v. vulplaatjes indien na een proefserie blijkt dat de schakels 
buiten de toleranties liggen. 

Wassen 

Na het stanzen worden de schakels gewassen om ze te ontdoen van de stansolie. Het 
wassen van de schakels gebeurt in drie fasen. De schakels worden ingevoerd in de 
machine en komen terecht op een schroef die ronddraait in een oplossing van water en 
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zeep. Door de spoed op de schroef worden de schakels vanuit de wassectie van de 
machine getransporteerd naar de sproeisectie. Hier worden de schakels schoongespoeld. 
Vervolgens worden ze verder getransporteerd naar de droogsectie, waar de schakels 
m.b.v. hete lucht worden gedroogd. 

Het wassen is een batch/continu proces. De doorvoer van de schakels is continu. Omdat 
in de huidige situatie series gescheiden moeten worden, worden batches toegevoerd aan de 
wasmachine. Er wordt na het wassen visueel gecontroleerd of de schakel schoon zijn. De 
beheersing van het wasproces vindt plaats door het instellen van de verbljftijd van de 
schakels in de machine, het instellen van de temperatuur en het bewaken van de concen
tratie van de zeepoplossing. Indien blijkt dat de schakels niet schoon uit de wasmachine 
komen, kunnen deze nogmaals worden gewassen. 

De wasmachine is een universele machine, waaraan geen omstellingen plaats hoeven te 
vinden om over te schakelen op een ander produkt. Bij het overschakelen op een ander 
produkt is een leeglooptijd van 20 minuten benodigd. Deze leegloop kan worden 
beschouwd als omsteltijd. De wasmachines zijn zonder aanpassing onderling uitwissel
baar. Dit betekent dat de schakels die na het stansen gewassen worden in de machine die 
opgesteld is achter de stansmachine, zonder aanpassing ook gewassen kunnen worden in 
de machine die gebruikt wordt om schakels na het zadel/oorslijpen te wassen (in geval 
van calamiteiten of storing). 

Trommelen 

Om de stansbraam te verwijderen worden de schakels getrommeld. Bij dit proces worden 
schakels ingevoerd in een trommel, waarin zich slijpsteentjes bevinden. Door de trommel 
te laten roteren zullen de schakels en de stenen gaan bewegen. Omdat de bewegingssnel
heid van de schakels en de stenen niet gelijk is zullen de stenen langs de schakels 
schuren, waardoor een slijpende bewerking ontstaat. In de trommel bevindt zich naast de 
stenen, water en compound (zeep). De functie van de compound is het in oplossing 
houden van vuildeeltjes en slijpsel, om zodoende de stenen schoon te houden, waardoor 
de slijpende werking van de stenen gehandhaafd blijft. 

Het trommelproces is een batch/continu proces: de trommel wordt in batches beladen, 
waarna het trommelen start. Aan het einde van de trommeltijd wordt de trommel geleide
lijk gekanteld, en worden trommelstenen en schakels m.b.v. magneten gescheiden. 
Vervolgens worden de schakels door een droger geleid. De output van deze droger 
geschiedt in een continue stroom (in de huidige situatie wordt de oorspronkelijke batch 
weer opgespaard waardoor na het drogen weer een batch ontstaat). 

Er wordt na het trommelen gemeten of de stansbraam is verwijderd (bij zeta schakels 
wordt de mate van 'beschadiging' gemeten van de profielflank die bij het stanzen is 
aangebracht). De beheersing van het trommelproces vindt plaats door de verblijftijd van 
de schakels in de trommel in te stellen. Wanneer blijkt dat een charge na getrommeld te 
zijn nog niet binnen de afkeurnorm ligt, is het mogelijk om de charge nogmaals te 
trommelen. Dit hertrommelen is niet onbeperkt mogelijk, omdat bij een te lange verblijf
tijd in de trommel, beschadigingen optreden aan de schakel (vervorming nop/kuil, flank 
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e.d.). 
De trommelmachines zijn universele machines: voor het omstellen naar een andere variant 
hoeven de trommelmachines niet te worden aangepast. Er is een leeglooptijd van 15 
minuten benodigd bij overschakeling op een ander produkt die kan worden beschouwd als 
omsteltijd. De trommelmachines zijn met een kleine aanpassing onderling uitwisselbaar. 
Om de zachttrommelaar geschikt te maken voor hardtrommelen (en omgekeerd) moeten 
de trommelstenen worden gewisseld. 

Harden/wassen/ ontlaten 

Na het trommelen worden schakels m.b.v. een hardingsoven gehard, om de gewenste 
oppervlaktehardheid en kernhardheid te verkrijgen. Hierdoor worden de schakels 
slijtvaster en beter bestand tegen vervorming. De schakels worden op een temperatuur 
van circa 830 °C gebracht, waardoor de structuur verandert. Vervolgens worden de 
schakels afgeschrokken in een oliebad van ongeveer 100 °C, waardoor de structuur die bij 
het harden is ontstaan wordt ingevroren. Na het afschrikken worden de schakels gewassen 
om ze ontdoen van de afschrikolie. Vervolgens worden de schakels ontlaat. Hierbij 
worden de schakels circa 40 minuten op een temperatuur van 185 °C gehouden waardoor 
de taaiheid van de schakels wordt vergroot (indien de schakels niet zouden worden 
ontlaat zou de hardheid te groot zijn en zouden ze breken onder belasting). 

Het harden/wassen/ontlaten is een batch/continu proces. Om redenen van seriescheiding 
wordt een leegloop van circa twintig minuten tussen twee batches gehanteerd. 

Er wordt na het harden door de operators gemeten of de geharde schakels de juiste 
oppervlaktehardheid hebben. De meting m.b.t. de kernhardheid wordt door de kwaliteits
dienst verricht. De beheersing vindt plaats door de instelling van de hardingstemperatuur 
en verblijftijd, de afschriktemperatuur, de ontlaattemperatuur en verblijftijd en het % CO 
dat in de oven aanwezig is. De instelling van de waarden van deze parameters is 
afhankelijk van het materiaal en hoeft dus niet te worden gewijzigd bij het overschakelen 
van de ene schakelvariant op de andere. Wijziging van deze instellingen geschiedt alleen 
indien coilmateriaal afkomstig van een andere smelt wordt gebruikt. De eerste batch van 
een nieuwe smelt blijkt echter i.h.a. binnen de tolerantiegrenzen te liggen. 

Lijfschuren 

Na het harden wordt van de schakels het lijf geschuurd. De functie van deze bewerking is 
het verwijderen van de stansbraam die niet d.m.v. trommelen is verwijderd. De afmeting 
van de trommelstenen is namelijk zo groot dat deze niet tussen de zadels en de oren van 
de schakel passen. Daardoor kan m.b.v. trommelen de stansbraam die aan het lijf vastzit 
niet worden verwijderd. Het lijf van de schakel komt in contact met het snarenpakket. 
Wanneer de braam niet zou worden verwijderd, zou deze microscheuren in de zijkant van 
de snaar kunnen veroorzaken, hetgeen de levensduur van de band onaanvaardbaar 
verkort. Het lijfschuren is een enkelstuksbewerking: de schakels worden één voor één 
langs een roterende schuurband bewogen, waardoor het lijf aan beide zijden wordt 
geschuurd. Na het lijfschuren wordt visueel (m.b.v. een microscoop) gecontroleerd of het 
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schuurvlak groot genoeg is. Indien dit de grootte van het schuurvlak te klein is, kan een 
batch nogmaals worden geschuurd. 

T.a.v. de omsteltijden van de lijfschuurders is er een verschil tussen het omstellen naar 
een andere dikte en het omstellen naar een andere vorm. Bij de omstelling naar een 
andere dikte (vulschakels) is de omsteltijd ongeveer 2 uur; bij het omstellen naar een 
andere vorm (zeta) is de omsteltijd ongeveer 4 uur. Deze omstellingen bestaan uit het 
verwisselen van de trilvullergoten, produktdragers, schuurlint en het instellen van de 
machine. 

Zadel/ oorslijpen 

Na het lijfschuren worden de zadels en de oren van de schakel geslepen. De functie van 
deze bewerking is het vormen van de dubbelgekromde oppervlakken. D.m.v. vier 
roterende slijppotten die langs de zadels en de oren worden bewogen ontstaan de gewenste 
oppervlakken (zie figuur 3.5). 

I 
figuur 3.5: zadel/oorslijpen 

Het zadel/oorslijpen is een enkelstuksbewerking: de schakels worden één voor één 
geslepen. Na het slijpen worden zadelhoogte, zadel/oorspleet, zadel- & oorruwheid, 
contour en eventuele inslijpingen op het lijf gemeten. De beheersing van het zadel/oorslij
pen vindt plaats door het instellen van het toerental en de slag van de slijppotten. 

Het omstelllen van een machine op een andere diktevariant kost ongeveer 2 uur. Het 
omstellen van een machine op een andere vormvariant (zeta) kost ongeveer 48 uur; 
bovendien zijn slechts twee machines geschikt om omgesteld te worden naar een andere 
vormvariant. 
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Wassen 

Na het zadel/oorslijpen worden de schakels gewassen om ze te ontdoen van het koelmid
del dat gebruikt wordt bij het zadel/oorslijpen. Dit gebeurt m.b.v. van een duplicaatma
chine van het type dat na het stanzen wordt gebruikt. 

Ruwstralen 

Na het zadel/oorslijpen worden de flanken van de schakels d.m.v. ruwstralen opgeruwd. 
De flanken van de schakels moeten een bepaalde ruwwaarde hebben om de wrijvings
kracht van de poelies over te kunnen brengen. Door grit met een bepaalde kracht tegen de 
flanken aan te stralen worden deze opgeruwd (zie figuur 3.6). 
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figuur 3. 6: ruwstra
len 

Het ruwstralen is een batch proces; ofschoon de schakels d.m.v. trilvuilers één voor één 
worden toegevoerd, doorlopen zij het straalproces in een continue stroom, dit i. t.t. zadel/
oorslijpen en lijfschuren, waar het proces wordt onderbroken voor de toevoer van een 
schakel. 

Na het stralen wordt de ruwheidswaarde van de flanken gemeten. De ruwheidswaarde kan 
worden ingesteld door de gritflow (druk en hoeveelheid) te veranderen. 

Bij het ruwstralen zijn alleen omstellingen naar een andere schakeldikte aan de orde (de 
zeta schakel heeft een profielflank en hoeft niet te worden gestraald). Het omstellen naar 
een andere schakeldikte betekent het verwisselen van trilvuilergoten en het instellen van 
de machine. Deze omstelling duurt ongeveer 2 uur. 
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Trommelen 

Na het ruwstralen worden de schakels nogmaals getrommeld om de braam die ontstaan is 
tijdens het lijfschuren en het zadel/oorslijpen te verwijderen. Deze trommelbewerking is 
in principe gelijk aan de trommelbewerking na het stansen. 

Meten/ sorteren 

Bij het meten/sorteren worden schakels die eenzelfde nop/kuil positie hebben t.o.v. de 
zadels bij elkaar gesorteerd. De schakels worden in een wigvormige opspanning geplaatst, 
waarna m.b.v. tasters de nophoogte, nopmiddenligging en zadelhoogte worden gemeten 
(zie figuur 3. 7). 

Nophoogte 

figuur 3. 7: meten relevante geometrie kenmerken 
schakel 

Deze waarden worden vergeleken met een norm, waardoor goed- of afkeur wordt be
paald. De gemeten waarden voor nophoogte en zadelhoogte wordt gebruikt om de 
goedgekeurde schakels in te delen in klassen. Het gehele tolerantieveld is ten behoeve van 
de klasse-indeling ingedeeld in 27 * 3 velden (27 velden voor nop- en zadelhoogte; per 
veld drie velden t.b.v. nopmiddenligging, zie figuur 3.9). 
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figuur 3.9: klasse-indeling schakels 
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D. m. v . een proefseriemeting van 300 schakels wordt een selectieveld gekozen waarin 
naar verwachting de meeste schakels terecht zullen komen. De gesorteerde schakels 
worden per klasse verzameld en voorzien van een label waarop de klasse-aanduiding, het 
aantal schakels en de parallelliteit (C-D waarde) is vermeld. Deze C-D waarde wordt na 
het stansen bepaald door op twee punten op de kantellijn de dikte te meten. Het verschil 
tussen deze twee metingen is de C-D waarde (zie figuur 3.9). 

[ 

__::::- r- ~c 
~ 
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C-D 
_:--:- ~ 

/ ~ 

figuur 3. 9: parallelliteit schakels: c-d waarde 

Per klasse zijn er 15 mogelijkheden m.b.t. parallelliteit. Het aantal groepen van schakels 
die gescheiden worden opgeslagen komt daarmee op 1.215 (27*3*15). 

Bij het monteren van de banden moeten schakels uit uit één sorteergroep zodanig worden 
gemixed dat de gewogen C-D waarde nul is. (bijvoorbeeld: 

1000 schakels met C-D waarde -2 ( =-2000) 
2000 schakels met C-D waarde -1 (=-2000) 
2000 schakels met C-D waarde +2 (=+4000) 

gewogen C-D waarde: -2000-2000+4000=0 

De schakels kunnen na meten/sorteren slechts een beperkte periode worden opgeslagen (8 
weken). Dit is niet gelegen in het feit dat de schakels nog veranderingen ondergaan na het 
meten/sorteren maar in het feit dat de machines een bepaald verloop in de tijd kennen. 
Onder invloed van temperatuurswisselingen, luchtvochtigheid en andere (onbekende) 
oorzaken is er een bepaald verloop in de meetwaarde van de genoemde maten. Als gevolg 
hiervan zou dezelfde schakel die in week 1 in klasse A wordt ingedeeld, in week 9 in 
klasse X worden ingedeeld. Schakels die in week 1 niet in klasse A worden ingedeeld 
kunnen in week 9 wel in klasse A terechtkomen. Schakels die in verschillende perioden in 
dezelfde klasse zijn gesorteerd kunnen dus in werkelijkheid in verschillende klassen 
horen. Om deze reden moeten schakels die langer dan 8 weken liggen opgeslagen 
nogmaals gemeten worden voordat ze kunnen worden gebruikt bij de montage. 

Beheersing in de zin van: het instellen van parameters zodat de halfprodukten van de 
(deel)processtap voldoen aan de eisen die er aan gesteld worden is op meten en sorteren 
niet van toepassing. Bij meten en sorteren worden namelijk geen eigenschappen toege
voegd aan de schakel. De toegevoegde waarde van deze processtap bestaat uit het 
genereren van informatie m.b.t. de geometrie van de schakel. Deze informatie is later in 
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de montage benodigd om banden te kunnen bouwen. Het beperken van de afkeur bij deze 
processtap kan niet geschieden door nauwkeuriger te meten maar dient te gebeuren door 
alle voorgaande processtappen nauwkeuriger te beheersen. 
De benodigde omsteltijd is voor het omstellen naar een andere dikte hetzelfde als voor het 
omstellen naar een andere vorm. De omstelwerkzaamheden bestaan uit het verwisselen 
van trilvullergoten, het afstellen van de meettasters en het ijken van de machine. De 
benodigde omsteltijd is ongeveer 2 uur. 

Seriescheiding 

Na het stansen worden, d.m.v. seriescheiding, batches gevormd. 
Deze batches worden gevormd door na het stansen de schakels die uit één spoor zijn 
gevormd (1 coil bevat twee sporen) gescheiden op te vangen in bakken. Eén serie bestaat 
uit alle schakels uit één spoor die met één stansgereedschap zijn geproduceerd. Deze 
produktiebatch wordt gedurende het gehele schakelproduktieproces bij elkaar gehouden. 

De eerste reden waarom seriescheiding wordt toegepast is dat in één serie alle schakels 
dezelfde parallelliteit hebben. Tussen twee verschillende series bestaat verschil in parallel
liteit. Indien schakels uit verschillende series na het stansen niet gescheiden worden 
gehouden is geen beheersing meer mogelijk van het mixen voor de montage, omdat de 
informatie m.b.t. de parallelliteitsmaten verloren is gegaan. Er kan dan niet met zekerheid 
een band worden gebouwd die een gemiddelde 'nul'parallelliteit heeft. 

De tweede reden waarom seriescheiding wordt toegepast is dat er per serie verschillen op 
kunnen treden in de overige maten, waardoor lijfschuur-, zadel/oorslijp-, ruwstraal- en 
meet- & sorteermachines anders ingesteld moeten worden om schakels te produceren die 
binnen de tolerantiegrenzen liggen. Seriescheiding is hiermee dus één van de middelen die 
worden aangewend om het schakelproduktieproces te beheersen. 

De consequenties van het (gedwongen) scheiden van series zijn: 
Er moet tussen de bewerking van twee series op één machine een leegloopperiode 
worden ingelast om menging te voorkomen (menging van series is ongewenst 
omdat daarmee de informatie m.b.t. parallelliteit onbetrouwbaar wordt). Hiermee 
wordt het urenrendement per machine verlaagd. 

Het is bij de bandenbouw onmogelijk om de FIFO (First In, First Out) verwer
kingsvolgorde te hanteren. Deze verwerkingsvolgorde is gewenst i.v.m. de 
'beperkte houdbaarheid' van de schakels na meten/sorteren. Om banden te bouwen 
wordt in eerste instantie de oudste serie geselecteerd. Deze heeft een bepaalde 
parallelliteit. Vervolgens wordt een bijbehorende 'anti-parallelle' serie gezocht. 
Wanneer deze niet beschikbaar is kan dus geen mix worden samengesteld. Dit 
heeft tot gevolg dat de oudste serie op voorraad blijft liggen tot er een 'anti
parallelle' serie beschikbaar komt, en dat de FIFO volgorde niet gehanteerd kan 
worden. Omdat de parallelliteit niet voorspelbaar is (de opbrengst m.b.t. parallelli
teit is stochastisch), is men in de huidige situatie genoodzaakt een grote voorraad 
schakels aan te houden, om er zeker van te zijn dat er een mix kan worden 
samengesteld. 
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Er is momenteel geen eenvoudig toegankelijke registratie m.b.t. de parallelliteit 
van de schakels die op voorraad liggen. Er is wel een toegankelijke registratie van 
series die nog in de lijn verblijven. Door series met een bepaalde parallelliteit 
voorrang te geven, en andere series achter te houden wordt bij groffe benadering 
bereikt dat de parallelliteit aan het eind van de lijn niet te sterk naar één kant ligt. 
Omdat de registratie van de schakels op voorraad echter niet eenvoudig toegan
kelijk is, is niet precies bekend welke afname hieruit heeft plaatsgevonden en is 
sturing van de voorraad m.b.t. parallelliteit d.m.v. rescheduling van onderhanden 
werk weinig effectief. Er is een voorstel om deze registratie m.b.v. een computer
systeem toegankelijker te maken. 

Vanwege variatie in de seriegrootte treedt er variatie in de batchgrootte op en dus 
variatie in de bewerkingstijd van een serie. Bij bezettingsgraden (gebruikte capaci
teit/netto capaciteit) hoger dan 80% leidt dit tot grote wachtrijvorming voor 
machines waarvan er maar één is geïnstalleerd (bezettingsgraad 90%: verhouding 
wachttijd/bewerkingstijd = 9) en dus lange doorlooptijden [18]. Om de bezet
tingsgraad laag te houden, en zo de doorlooptijd kort te houden is dus overcapaci
teit benodigd. 

er moet per serie o.a. worden geregistreerd: grootte, doorlooptijd, maatonnauw
keurigheid, machine waarop de bewerking is uitgevoerd. 

de handling van de series dient zodanig te geschieden dat vermenging wordt 
voorkomen. Dit betekent o.m. dat de (deel)series apart in bakken verplaatst dienen 
te worden gedurende het gehele traject. 
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3.1.2 Capaciteitsbepaling schakellijn 1 

Omdat er in deze fase (maart/april 1992) van het onderzoek geen recente gegevens m.b.t. 
de aanwezige capaciteit voorhanden waren, is door meting de capaciteit vastgesteld. 
M.b.v. de produktiemanager is een inschatting gemaakt van de storingsgraad en het 
urenrendement Op basis van gegevens van de kwaliteitsdienst (periode 1 t/m 4 1992) is 
een inschatting gemaakt van het materiaalrendement (afkeur). 

De capaciteiten van schakellijn 1 zijn berekend op basis van de volgende uitgangspunten: 

Definities: 
Onder bruto capaciteit wordt verstaan de theoretisch haalbare produktie, zonder 
het wisselen van hulpgoederen, leeglooptijd, onderhoud, storing en met een 
materiaalrendement = 1. 
Onder urenrendement (ruren) wordt verstaan: (Totaal Beschikbare Produktietijd -
(benodigde tijd voor het wisselen van hulpgoederen + leeglooptijd))/TBP 
Onder machinerendement (rmach) wordt verstaan: storingsrendement * onder
houctsrendement 
Onder materiaalrendement (rmat) wordt verstaan: (100- afkeur [%])/100 
De netto capaciteit = bruto cap. * ruren * rmach. * rmat. 

Aannames: 
Het aantal schakels per band = 1r * Dsnaar /dikte schakel 
Hieruit volgt: Fuji: 264 schakels/band, Ford: 290 schakels/band 
Stel: afzet Fuji = 3 * afzet Ford dan volgt hieruit 
als rekeneenheid: 275 schakels/band 
Gewicht schakel: 3,2 g; hieruit volgt: gewicht band: 880 g. 
De beschikbare produktietijd is 24 uur/dag; 5 dagen per week; 235 dagen per jaar. 
Ploegen geven de machines draaiend over; tijdens pauzes lossen operators elkaar 
af en draaien machines door. 

Voorbeelden: 

Urenrendement stansen: 
standtijd gereedschap: 40.000 slagen = 40.000/80 = 8,33u 
1 coil = 20.000 slagen; coil wisselen = 15 min, coil & gereedschap wisselen & 
proefserie draaien: 30 min. 
cyclus: stansen, coil wisselen, stansen, coil wisselen & gereedschap wisselen & 
testserie draaien. Hieruit volgt: 
cyclus: 9,05 u, waarvan stanstijd = 8,33 u- urenrendement 0,92 

Machinerendement wassen: 
Onderhoud: wekelijks 4 uur ( =4%) 
Storing: 3% 
Hieruit volgt: machinerendement 0,96 * 0,97 = 0,93 
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Materiaalrendement lijfschuren: 
Afkeur: 0,5% 
Hieruit volgt: rmat: 0,995 



Bruto Aantal Bruto ruren rm- rmat. Netto Netto 
cap. per mach. Cap. ach. Cap. cap. 
machine [bnd/ [bnd/ [bnd/ 

dag] dag] jr * 
1000] 

Bewerking 

so1 

Stansen slagen/ 2 1675 0,92 0,86 0,98 1299 305 
min, 2-v 

Wassen 200 kg/u2 1 5333 0,83 0,93 1 4117 967 

60 kg/2 

Trommelen charge à 55 1 1754 0,99 0,86 0,998 1490 350 
mm 

Harden 120 kg/u2 1 3200 0,83 0,94 0,996 2487 584 

Lijfschuren 
85 schak./3 

5 2225 0,86 0,91 0,995 1733 407 
mm 

Zadel/ 26/603 sch./ 
13 1948 0,93 0,84 0,994 1513 356 

oorslijpen mm 

Wassen 200 kg/u2 1 5333 0,83 0,93 1 4117 967 

Ruwstralen 
180 schak. 3 

2 1885 0,94 0,86 0,995 1516 356 
/min 

60 kgt2 
Trommelen charge à 35 1 2756 0,99 0,86 1 2346 551 

mm 

meten/ 65/903 sch./ 
6 2173 0,95 0,82 0,97 1642 386 

sorteren mm 

I Totaal materiaal rendement I 0,93 I 
tabel 3.1: overzicht capaciteit schakellijn 1 

1) Bron: produktiemanager 
2) Bron: documentatie fabrikant 
3) Bron: meting 
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Uit het overzicht blijkt dat stansen de bepalende factor is m.b.t. de schakelproduktie. Bij 
het stansen betekent omstellen naar een andere variant het wisselen van een gereedschap. 
Er vindt een gereedschapwissel plaats wanneer het einde van de standtijd van het 
gereedschap is bereikt. Het maakt voor de duur van de gereedschapwissel geen verschil of 
er eenzelfde gereedschap of een andere variant wordt geïnstalleerd. Het omstellen naar 
een andere variant kost dus geen extra produktieverlies in vergelijking met de berekende 
capaciteit (waarin de wisseling van gereedschappen is meegenomen). Produktieverlies 
treedt slechts op wanneer door omstellingen de capaciteit van processtappen na het stansen 
structureel zodanig wordt verkleind dat deze kleiner dan de stanscapaciteit wordt (piek
verlagingen kunnen worden opgevangen door te bufferen). 
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3.2 De toekomstige situatie: alternatieven 

3.2.1 Toekomstige processen in de schakellijn 

Algemeen 

De nieuwe generatie schakels zal worden geproduceerd met een andere bewerkingsvolgor
de dan de huidige generatie. Het doel is om te komen tot onderstaande bewerkingsvolgor
de voor 2000: 

Stansen 
Wassen 

Harden/wassen/ ontlaten 
Trommelen 

Deze bewerkingsvolgorde wordt mogelijk omdat een aantal processtappen zullen worden 
geëlimineerd of gecombineerd. Deze eliminatie/combinatie wordt mogelijk door zowel 
produkt- als procesontwikkeling. Produkt- en procesontwikkeling beïnvloeden elkaar 
wederzijds en beïnvloeden gezamenlijk het produktiesysteem (zie figuur 3.10). 

~---------------------------1 

Produkt- Proces-

ontwikkeling ontwikkeling 

Produktiesysteem 

figuur 3.10: invloed produkt- & procesontwikkeling op 
produktiesysteem 

Door veranderingen in het produktontwerp wordt het mogelijk om bepaalde kenmerken, 
die in de HG zijn opgenomen voor het functioneren van het produkt, weg te laten. Tevens 
stelt een ander produktontwerp de procesontwikkeling in staat om aanpassingen te doen 
die m.b.v. het oude ontwerp niet mogelijk waren. Procesontwikkeling maakt het mogelijk 
om technieken beschikbaar te hebben, om een produkt te kunnen fabriceren, waardoor 
veranderingen in het ontwerp mogelijk gemaakt worden. 
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De bewerkingsstappen die in de toekomst zullen vervallen zijn in de schakelproduktie: 

Trommelen (zacht) 
Lijfschuren 

Zadel/oorslijpen 
Wassen (na zadel/oorslijpen) 

Ruwstralen 
Meten/ sorteren 

Het is in de meeste gevallen niet mogelijk om eenduidig aan te geven of een bewerking 
kan vervallen door verbeterd produkt- dan wel procesontwerp. Zo kan zadel/oorslijpen 
(waarbij twee kenmerken worden toegevoegd aan het produkt: lange en korte radius) ver
vallen omdat enerzijds het produktontwerp zo is uitgevoerd dat de korte zadelradius kan 
vervallen (doordat de schakels dunner zijn en de contour zodanig is veranderd dat 
zwaartepunt en massatraagheidsmoment gunstiger zijn); anderzijds maakt het gebruik van 
dunner materiaal het mogelijk om het stansproces zodanig te verbeteren dat de lange 
zadelradius met voldoende nauwkeurigheid tijdens het stansen gemaakt kan worden. 

Hierbij is dus sprake van zowel eliminatie als van combinatie: de bewerking om de korte 
radius te slijpen wordt geëlimineerd, door een produktontwerpwijziging, de bewerking om 
de lange radius te vormen wordt met stansen gecombineerd door een betere procesbeheer
sing. Het vervallen van de zadel/oorslijp bewerking is wordt dus mogelijk door zowel 
produkt- als procesontwikkeling. 

Onderstaand zal de nieuwe procesvolgorde worden beschreven, waarbij per processtap 
wordt aangegeven waardoor het mogelijk wordt om bewerkingen uit de huidige proces
volgorde te laten vervallen. 

Stansen 

De nieuwe generatie prodokten zal worden geproduceerd m.b.v. eenfase stansen. Hierbij 
worden con tour I nop-kuil en kan tellijn in één op spanning gevormd, i.p.v. in twee 
op spanningen zoals in de huidige situatie, waardoor deze t.o.v. elkaar nauwkeuriger 
gevormd worden. 

Het stansen van de nop/kuil en de contour in één opspanning wordt mogelijk gemaakt 
doordat in de contoursnijder tevens de nop/kuil vormer is aangebracht. 

De stanscyclus verloopt nu als volgt: 

1. Het materiaal wordt vastgeklemd tussen leiplaat en snijplaat 
2. De contoursnijder (inclusief kuilvormer) beweegt omlaag en de uitwerper (inclusief 

kuilvormer) beweegt omhoog. Nu is het werkstuk alzijdig ingeklemd. 
3. De kuilvormer in de snijder beweegt omlaag, waarbij tegendruk wordt gegenereerd 

door de uitwerper. Aan het einde van de slag is de nop/kuil gevormd. Het 
werkstuk blijft gefixeerd. 
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4. De snijder beweegt omlaag, waarbij de uitwerper tegendruk genereert. De contour 
wordt nu uitgesneden. 

5. De gevormde schakel wordt uitgeworpen. 

Er wordt bij het eenfase stansen gebruik gemaakt van ander in;;:..ngsmateriaal. Het 
materiaal is smaller en dunner, en de schakels zijn dichter bij elkaar geplaatst, waardoor 
minder afval wordt geproduceerd. Tevens is de vorm vereenvoudigd (zie figuur 3.11). 

ré\\\\\\"b 

Huidig ingangsmat. Toekomstig ingangsmat. 

figuur 3.11: huidig- & toekomstig ingangmateriaal schakelproduktie 

Voor de ontwikkeling van de eerste variant van de nieuwe generatie die in produktie 
genomen zal worden is (voorlopig) gekozen voor het getrapte materiaal als ingangsmateri
aal. Dit ingangsmateriaal heeft de volgende voordelen t.o.v. het huidige ingangsmateriaal: 

het is eenvoudiger van vorm, waardoor de leverancier het met een grotere 
nauwkeurigheid kan produceren; 
het wordt waarschijnlijk mogelijk om meerdere leveranciers te vinden die aan de 
eisen m.b.t. nauwkeurigheid kunnen voldoen; 
ofschoon de prijs per kilo hoger ligt dan het huidige ingangsmateriaal dalen de 
materiaalkosten per band. De verklaring hiervoor is dat het het materiaal dunner is 
waardoor de schakels dichter tegen elkaar gelegd kunnen worden op de strip. 
Hierdoor wordt minder stansafval geproduceerd, waardoor de materiaalkosten om 
een band te produceren per saldo dalen (zie bijlage 6). 

Het eenfase stansen biedt (in combinatie met het nieuwe ingangsmateriaal) de volgende 
voordelen: 

Omdat de nop/kuil en de contour in één opspanning gemaakt worden is de 
nopligging t.o.v. de contour altijd juist. Hierdoor kan het nastellen van het 
gereedschap na een proefserie vervallen. 
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Omdat het ingangsmateriaal dunner is, is het minder pletbaar. Hierdoor is er 
minder kans op ongewenste vervorming tijdens het stansen. 
Het eenfase stansgereedschap, waarmee momenteel proeven t.b.v. de 24/6 schakel 
worden gedaan is 4-voudig uitgevoerd, groter dan het huidige lijn-1 gereedschap 
en heeft een betere geleiding, Hierdoor is de stabiliteit verhoogd, waardoor ook de 
nauwkeurigheid van de stansprodukten is verhoogd. 
De centrering van het materiaal t.o.v. het gereedschap speelt een minder grote rol 
omdat de kantellijn tijdens het stansen wordt gevormd. 

Als gevolg van het nieuwe gereedschap, het eenfase stansen en het andere ingangsmateri
aal, wordt de nauwkeurigheid t.a.v. de parallelliteit sterk verbeterd (momenteel wordt 
reeds een parallelliteit van ± lp. bereikt). Deze parallelliteit zal in de toekomst naar alle 
waarschijnlijk nog verder verbeterd worden. Door deze verbeterde parallelliteit hoeven 
series niet langer gescheiden te worden om de informatie m.b.t. parallelliteit vast te 
houden. Tevens kan het mixen op parallelliteit vervallen. Het gevolg hiervan is dat series 
zoals die in de huidige situatie bestaan, in de toekomst niet meer voorkomen, maar dat 
nog slechts sprake is van transportseries (batches) tussen de processtappen. De genoemde 
problemen m.b.t. het seriescheiden worden hiermee vermeden. 

In de toekomst zal wel sprake moeten zijn van variantenscheiding: door de verschillende 
varianten gescheiden te houden tijdens het produktieproces, wordt voorkomen dat aan het 
einde van de lijn, de varianten gesorteerd moeten worden. Deze variantenscheiding wordt 
bewerkstelligd door tussen verschillende varianten die op dezelfde machine worden 
verwerkt een leegloopperiode in te lassen. 

Bij de nieuwe generatie \"Orden tijdens het stansen de lange zadelradius gemaakt. 
Hierdoor kan het zadel/oorslijpen vervallen. Als gevolg hiervan kan ook het wassen na 
het zadel/oorslijpen vervallen. 

De ruwstraaibewerking kan vervallen omdat tijdens het stansen op de flank van de schakel 
een protiel wordt aangebracht. Hiermee wordt de flankruwheid tijdens het stansen aange
bracht, zodat dit niet in een later stadium hoeft te gebeuren. 

Het vervallen van het lijfschuren wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van 
verbeteringen m.b.t. stansen, harden en trommelen. De stansbraam zal door verbeteringen 
in het stansen kunnen worden verkleind. De schakels worden niet meer zachtgetrommeld 
om te voorkomen dat stansbramen ombuigen en tussen de zadels en oren terechtkomen. 
De trommelstenen hebben een zodanige grootte dat deze hun slijpende werking niet tussen 
zadels en oren kunnen uitoefenen. Na het harden worden de schakels getrommeld. De 
stansbramen kunnen nu niet meer ombuigen en tussen de zadels en oren komen en kunnen 
gelijkmatig worden afgeslepen. 

De zadelscheefligging zal t.o.v. de huidige situatie aanzienlijk verbeterd worden, omdat 
dit geometrie kenmerk tijdens het stansen tegelijk met de overige kenmerken wordt 
toegevoegd. De maatonnauwkeurigheid die in de huidige situatie met het opspannen, 
links- en rechtsslijpen wordt geïntroduceerd wordt zo vermeden. 

Vanwege de verbeterde nop/kuil positie, parallelliteit en zadelscheefligging kan het me-
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ten/sorteren aan het einde van de lijn vervallen. 

Wassen 

In de toekomst zal het wassen na het stansen niet kunnen vervallen omdat ook in de 
toekomst tijdens het stansen stansolie gebruikt zal worden, die verwijderd moet worden. 
Het wasproces zal geen principiële veranderingen ondergaan. 

Harden/ wassen/ ontlaten 

Het harden van schakels zal in de toekomst niet kunnen vervallen zonder over te gaan op 
een compleet andere produktietechniek. Het hardingsproces zal niet veranderen. Tevens 
zullen naar verwachting geen hardingsovens op de markt beschikbaar komen die het 
mogelijk maken om de uitval sterker te beperken dan door verdere optimalisatie van de 
huidige ovens mogelijk is (het huidige materiaalrendement van de ovens is 99,6%). 

Trommelen 

Het hardtrommelen zal in de toekomst niet kunnen vervallen zolang niet braamloos kan 
worden gestanst. De verwachting is dat in 2000 niet braamloos kan worden gestanst zodat 
hardtrommelen in principe niet kan worden geëlimineerd. De stansbraam bepaalt de 
benodigde trommeltijd. Uit de benodigde trommeltijd kan de trommelcapaciteit worden 
afgeleid. 

Het trommelen kan eventueel worden vervangen door een ander proces om te ontbramen, 
indien blijkt dat de investering in trommelcapaciteit groter is dan het alternatieve proces, 
of wanneer met het alternatieve proces voordelen t.a.v. produktkwaliteit kunnen worden 
gerealiseerd. 

Samenvattend: 
Aan het nieuwe schakelproduktieproces zijn grote voordelen verbonden: 

Er zijn nog slechts vier bewerkingstappen in plaats van de huidige 10. Hierdoor 
kan de FKP dalen: de directe materiaalkosten dalen vanwege het andere ingangs
materiaal, en de vermindering van de hoeveelheid afkeur. Er is per band minder 
directe arbeid nodig: er vindt dus een produktiviteitstijging plaats. Het geïnvesteer
de vermogen per band neemt af, waardoor de vaste kosten kunnen dalen. 
Er wordt nog uitsluitend gebruik gemaakt van universele machines. De enige 
machine die nog omgesteld hoeft te worden bij het omschakelen van de produktie 
op een andere variant is de stanspers. Deze omstelling kan samenvallen met het 
wisselen van een gereedschap aan het einde van de standtijd, waardoor er in feite 
geen 'omstellingen' zoals in de huidige situatie meer voorkomen. De flexibiliteit 
van de schakelproduktie wordt dus maximaal. 
De schakels worden bij iedere processtap in bulk verwerkt. Dit betekent dat alle 
toevoerelementen die in de huidige situatie voor de enkelstuksbewerkingen nodig 
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zijn, en vaak aanleiding zijn tot storingen (en omstellingen), kunnen verdwijnen. 
Het rendement van de fabriek als geheel kan hierdoor stijgen. 
Omdat seriescheiding zoals deze in de huidige situatie voorkomt niet meer nodig 
is, vervallen de meeste van de hiermee gemoeide nadelen ook. 
Omdat het meten/sorteren van schakels vervalt is het niet langer nodig om 1215 
verschillende klassen schakels op voorraad te houden. 
Vanwege de reductie in het aantal bewerkingstappen, en het vervallen van 
seriescheiding wordt de gegevensverzameling & -verwerking m.b.t. de produktie 
een stuk eenvoudiger. 

3.2.2 Alternatieven m.b.t. voorziening in capaciteit 

Om te voldoen aan de vraag naar capaciteit zijn er m.b.t. de realisatie in de fabriek een 
aantal alternatieve mogelijkheden. Deze worden per processtap beschreven. 

Stanscapaciteit 

T.a.v. stanscapaciteit geldt dat de huidige geïnstalleerde capaciteit onvoldoende is voor de 
produktie van een miljoen banden per jaar, waardoor investeringen om het gevraagde 
produktievolume te kunnen leveren onvermijdelijk zijn. Omdat er meerdere persen 
aangekocht moeten worden zullen diverse alternatieven worden geëvalueerd. Bij elk van 
deze alternatieven is er van uitgegaan dat er gebruik gemaakt wordt van fijnstansen. 
De alternatieven variëren m.b.t. snelheid en voudigheid. 

Overzicht alternatieven: 

Alternatief 1 2 3 4 5 

Capaciteit per pers 
100 120 100 120 120 

[slagen/ min] 

Voudigheid 
4 4 8 8 4/8 

gereedschap 

Benodigd aantal persen 5 4 3 2 3 

tabel 3. 2: overzicht alternatieven stanscapaciteit 

Opmerking: momenteel is de snelheid van de huidige lijn-2 pers 80 slagen/min; in de 
toekomst zal het mogelijk zijn om deze snelheid op te voeren tot 100 slagen/min, de 
maximaal haalbare snelheid met fijnstansen wordt door de stansspecialist binnen V.D.T. 
geschat op 120 slagen/ min. 

Uitgangspunten: 
Capaciteit: 

De perscapaciteit moet zodanig zijn dat netto 1.000.000 banden per jaar geprodu-
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ceerd kunnen worden ( = 4 25 5 banden/ dag). 
De verdeling over de varianten hiervan is: 

variant verkoopaandeel benodigde netto produktie 
[%] [banden per dag] 

24/6 12,5 532 

24/9 50 2.128 

24112 12,5 532 

30/9 25 1064 

tabel 3.4: verdeling schakelvarianten naar verkoopaandeel 

De benodigde investeringen per machine zijn: 

Persen Investering [kfl] Gereedschappen Investering [kfl] 

4-voudig, 100 slagen 1.100 
4-voudig 150 

4-voudig, 120 slagen 1.300 

8-voudig, 100 slagen 1.300 
8-voudig 230 

8-voudig, 120 slagen 1.500 

tabel 3.5: benodigde investeringen fijnstansalternatieven 

Hierbij is aangenomen dat om alle varianten 8-voudig te kunnen stansen op dezelfde pers, 
een zwaardere pers nodig is dan de huidige lijn 2 pers. Momenteel is bekend dat de 24/6 
variant met de huidige lijn 2 pers 8-voudig gestanst kan worden. Of dit type pers ook de 
overige varianten 8-voudig kan stansen is onbekend. Dit is afhankelijk van de omtrek 
(contour) en de dikte van de schakel. De dikte van de overige varianten zal waarschijnlijk 
hetzelfde zijn maar de omtrek zal groter zijn. Bij de berekeningen is uitgegaan van de 
'worse case' situatie waarin het met een huidige lijn 2 pers niet mogelijk zou zijn om de 
overige varianten 8-voudig te stansen. Hierdoor wordt vermeden dat de investering in 
persen t.b.v. 8-voudig stansen wordt onderschat. 

Om de financiële consequenties t.a.v. de alternatieven te kunnen evalueren ZIJn de 
volgende aannames gedaan: 

Het direkte materiaalverbruik is bij 4-voudig stansen en 8-voudig stansen gelijk 
(bij beide mogelijkheden wordt bij een optimale strookindeling 50% afval geprodu
ceerd). 
Het hulpgoederenverbruik is voor 4-voudig stansen en 8-voudig stansen gelijk (het 
hulpgoederengebruik is afhankelijk van het produktievolume; voor beide methoden 
is het produktievolume gelijk). 
De t.b.v. de produktie benodigde overhead (kwaliteitsdienst, technische dienst) is 
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voor 4-voudig stansen en 8-voudig stansen gelijk (de overhead 1s waarschijnlijk 
meer afuankelijk van de proceskeuze dan van de voudigheid). 

De financiële verschillen tussen de alternatieven worden dus bepaald door de benodigde 
investeringen en de benodigde directe arbeid. In onderstaande tabel is een overzicht 
weergegeven van de 'virtuele FKP'. Hierbij zijn de kostensoorten die voor elk alternatief 
gelijk zijn niet meegerekend. Het doel van deze berekening is niet om de FKP te bepalen, 
maar om de verschillen tussen de alternatieven te bepalen. Voor de berekening van de 
vaste kosten is 20% van het investeringsbedrag gerekend: 14,3% afschrijving, 5% rente, 
0, 7% voor huisvesting. 

Alternatief 1 2 3 4 5 

Investering 
5.500 5.200 3.900 3.000 4.100 

in machines [kfl] 

Investering 
4.050 3.450 5.060 4.600 3.400 

in gereedschappen [kfl] 

Totale 
9.600 8.650 8.960 7.600 7.500 

investering [kfl] 

Benodigd aantal 
21 20 

operators 
18 17 19 

tabel 3. 6: overzicht investeringen en directe arbeid per alternatief 

1 2 3 4 5 

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

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

Totaal/band [fl] 3,28 3.03 2.96 2.63 2.74 

tabel 3. 7: 'virtuele fabricagekostprijs per band per alternatief 

Uit deze tabel blijkt dat de verschillen in FKP tussen de alternatieven klein is. Het 
verschil tussen het goedkoopste 4-voudige alternatief en het goedkoopste 8-voudige 
alternatief is fl 0,40. 

Ovencapaciteit 

Omdat de huidige geïnstalleerde capaciteit om schakels te harden ruim voldoende is tot 
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het jaar 2000, en omdat niet wordt verwacht dat er hardingsovens op de markt komen, 
waarmee de kwaliteit aanzienlijk kan worden verbeterd, zijn er geen alternatieven m.b.t. 
ovencapaciteit geëvalueerd. 

Wascapaciteit 

In de huidige situatie wordt er decentraal gewassen (en gedroogd): voor elke wasbewer
king is een aparte wasmachine (en droger) geïnstalleerd (in totaal vier wasmachines). De 
huidige geïnstalleerde wascapaciteit is voldoende om het produktievolume van een miljoen 
banden per jaar te kunnen verwerken. Capacitief gezien is er geen dus geen reden tot 
uitbreiding. 

Aan het huidige wasproces zijn een aantal nadelen verbonden: 

Doordat van schroeven gebruik gemaakt wordt om schakels te transporteren door 
de wassecties bestaat de kans dat schakels achterblijven op de schroef. Omdat deze 
schakels bij een volgende charge waarschijnlijk losraken bestaat in deze situatie de 
mogelijkheid dat variantenmenging optreedt. Variantenmenging is onwenselijk 
vanwege de mogelijkheid tot het optreden van fouten in de montage. Niet alle 
combinaties zijn echter even 'gevaarlijk'. 
Voor het afscheiden van stansolie uit het waswater is een centrale olieafscheider 
benodigd. 
Er kan geen hardingsalie worden teruggewonnen. 
Stansafval (strips) kan niet worden schoongewassen. In de huidige situatie kunnen 
deze vervuilde strips nog worden verkocht. Het is echter de vraag of dit in de 
toekomst i.v.m. zwaardere milieu-eisen zo blijft. Indien dit niet het geval is zal 
een aparte strip-wasinstallatie benodigd zijn. 

Het voordeel van het decentraal (met vier wasmachines) wassen is dat er een goede 
beveiliging tegen calamiteiten mee wordt bereikt. Daarnaast kunnen kortdurende storingen 
worden opgevangen door vorming van tussenvoorraden. Na het oplossen van deze storing 
kunnen deze voorraden wegens de aanwezige overcapaciteit worden weggewerkt. 

Een alternatief voor de huidige schroefwassers is wassen met behulp van centrifugaalwas
machines. Bij deze machine kunnen de volgende functies worden gecombineerd: 

het afscheiden van olie 
het wassen van schakels 
het drogen van schakels 
het terugwinnen van hardingsalie 
het wassen van strips 

Hierbij wordt de wasmachine centraal opgesteld en worden de schakels na elke processtap 
door deze machine gevoerd (zie figuur 3.12). 
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strips & afkeur schakels 

figuur 3.12: centrale wasmachine 

Aan deze machine zijn de volgende voordelen verbonden: 

Bij deze machine worden schakels in verplaatsbare kuipen gewassen, waardoor 
absolute scheiding tijdens het wassen is gewaarborgd. Dit voordeel gaat echter 
weer deels verloren door de trommelbewerking, waar weer vermenging mogelijk 
is (de kans hierop wordt echter aanzienlijk verkleind door het achterwege laten van 
schroefdrogers). 
De waskwaliteit is beter dan bij schroefwasmachines (schakels worden schoner 
gewassen), waardoor er minder kans is op storing bij trilvullers. In de toekomstige 
situatie, waarin alle enkelstuksbewerkingen zullen zijn vervallen is dit voordeel 
echter niet meer aanwezig (tot deze bewerkingen daadwerkelijk zijn vervallen 
wel). 
Er hoeft geen centrale afscheidingsinstallatie aangeschaft te worden. 
Er vindt terugwinning van hardingsalie plaats (dit leidt zowel tot een kostenbespa
ring als tot een geringere milieubelasting). 
Bij aanschaf van deze machine kan de aanschaf van een aparte stripwasinstallatie 
achterwege blijven. 

De nadelen die aan deze machine verbonden zijn, zijn de volgende: 
De kleinste chargegrootte van de op de markt zijnde machines is 50 kg (specifica
tie fabrikant; in de praktijk zal waarschijnlijk 45 kg per charge optimaal werken). 
De eerstvolgende grotere machine werkt met charges van 100 kg (optimaal 
waarschijnlijk: 90 kg). Maximaal kunnen 10 charges per uur worden verwerkt 
door beide machines. 

Er is van uitgegaan is dat verandering van batchgrootte voor de trommelmachine 
ongewenst is als centrifugaalwassers worden gebruikt, omdat dit extra handling met zich 
meebrengt. Hierdoor ligt de keuze voor de capaciteit van de trommelmachines vast 
wanneer voor centrifugaalwasmachines wordt gekozen. Wanneer er van uitgegaan wordt 
dat de huidige schroefwassers voor 2000 vervangen zouden moeten worden zijn er drie 
alternatieven m.b.t. wassen en drogen: 

Alternatief 1 
De huidige was-droogmachines worden vervangen door soortgelijke machines. Dit 
betekent dat vier schroefwassers, 7 trommelmachines en 11 drogers nodig zijn. Hierbij is 
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uitgegaan van trommelmachines die batches van 90 kg verwerken. 

Alternatief 2 
De huidige wasmachines worden vervangen door één centrifugaalwasmachine. Hierdoor is 
investering in droogmachines niet nodig. Er zijn in dit geval evenveel trommelmachines 
nodig als bij alternatief 1. 

Alternatief 3 
De huidige wasmachines worden vervangen door twee centrifugaalwasmachines. Hierdoor 
kan de investering in droogmachines na de was- en trommelbewerking achterwege 
blijven. In dit geval zijn 13 trommelmachines benodigd (kleine capaciteit). 

Om de financiële consequenties van de alternatieven te evalueren is een schatting gemaakt 
van de benodigde investering en de benodigde directe arbeid. Direct materiaal, indirect 
materiaal en Indirecte ondersteuning zijn niet meegenomen bij de evaluatie om de 
volgende redenen: 

Direct materiaal: bij elk van de alternatieven wordt evenveel grondstof verbruikt. 
Indirect materiaal: bij het gebruik van schroefwasmachines bedragen de kosten 
voor hulpstoffen ongeveer 9 cent per band ( z 0,1% FKPband; zie bijlage 6). De te 
verwachten verschillen zijn nog kleiner omdat de processen in principe hetzelfde 
zijn. Daarom zijn deze kosten verwaarloosd. 
Indirecte ondersteuning: de kosten voor ondersteuning zullen naar verwachting bij 
één van de alternatieven niet wezenlijk hoger zijn dan bij de andere. 

Onderstaand een overzicht van de investeringsbedragen per machine: 

Machine Investering [kfl] 

Schroefwasmachine 71 

Droger 39 

Centrifugaal wasmachine 1 OOkg 500 

Centrifugaalwasmachine 50 kg 400 

Trommelmachine 90 kg 330 

Trommelmachine 60 kg 264 

tabel 3.8: overzicht investeringbedragen was- en trommelmachines 

Opmerking: de investeringsbedragen zoals genoemd in de berekening ZIJn geschatte 
bedragen, omdat de exacte prijzen niet bekend zijn. 

Aan directe arbeid wordt geschat dat 6 operators benodigd zijn voor elk van de alternatie
ven. Hieruit volgt het volgende overzicht. 
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alternatief 1 2 3 

Investering [kfl] 3.023 2.810 4.232 

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 3. 9: overzicht fabricagekosten per band per alternatief 

Zoals uit het overzicht blijkt zijn de verschillen tussen de alternatieven gering. Centraal 
wassen met één wasmachine is het goedkoopst. Hier is echter het nadeel aan verbonden 
dat slechts één machine wordt geïnstalleerd. 

3.3 Keuze opzet schakelproduktie 

Stansen 

De verschillen tussen de alternatieven m.b.t. de FKP zijn klein (verschil duurste en 
goedkoopste alternatief: fl 0,65 ::::: 0,8% van de FKPband· Vanwege dit kleine verschil is 
het m.i. niet aantrekkelijk om voor alternatief 5 te kiezen, waarbij één achtvoudige pers 
alleen voor de produktie van de 24/9 variant wordt ingezet. Hiermee zou een groot 
voordeel van het nieuwe schakelproduktieproces namelijk, de toegenomen flexibiliteit 
verloren gaan, omdat deze variant dan niet met de andere persen kan worden geprodu
ceerd. 

Alternatief 4 heeft als nadeel dat slechts twee persen worden geïnstalleerd. Dit nadeel 
heeft geen betrekking op mixflexibiliteit, omdat deze voor 2 grote capaciteiten in 
vergelijking met 4 kleine capaciteiten op termijn gelijk is [2]. Het nadeel is dat door dit 
geringe aantal machines, het produktiesysteem gevoelig wordt voor calamiteiten en 
langdurige storingen. Indien één van de twee persen door een ongeluk verloren gaat, 
wordt meteen de capaciteit van de complete fabriek gehalveerd. Daarnaast spelen bij dit 
alternatief dezelfde nadelen een rol die voor 8-voudig stansen i.h.a. gelden: 

Met 8-voudig fijnstansen is nog geen ervaring binnen V.D.T. Om dit proces te 
ontwikkelen zullen dus kosten gemaakt moeten worden die bij 4-voudig stansen 
kunnen worden vermeden. 
Bij 8-voudig stansen is het niet meer mogelijk om, zonder bijzondere constructie 
van de uitnemer, de sporen gescheiden op te vangen en steekproeven te nemen per 
spoor. Dit heeft als consequentie dat het niet langer mogelijk is om per spoor af te 
keuren. Het risico bestaat dus dat aan het einde van de standtijd van het gereed
schap afkeurschakels gemengd worden met goedkeurschakels, hetgeen de kwaliteit 
van de band natuurlijk nadelig beïnvloedt. 
Bij 4-voudig stansen bestaat de mogelijkheid om de capaciteit geleidelijker te laten 
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groeien, waardoor eventuele overcapaciteit tijdens het groeitraject kleiner kan zijn. 

Om de kosten per band te bepalen zijn bepaalde aannames gedaan. Hierdoor zou in 
werkelijkheid het verschil tussen alternatief 3 en 2 kleiner kunnen zijn dan de berekende 
fl 0,40 per band. Vanwege de genoemde nadelen m.b.t. 8-voudig stansen en het kleine 
verschil in exploitatiekosten kies ik er voor om in het ontwerp voor de schakelproduktie 
4-voudig te stansen. Hierbij resteren dan nog twee alternatieven. Van deze twee alterna
tieven lijkt alternatief 2: vier 4-voudige persen het goedkoopst. Daarom wordt voor dit 
alternatief gekozen. 

Harden 

T.a.v. de ovencapaciteit wordt gekozen om de huidige ovens te handhaven m 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. 
De duurzaamheid van de huidige ovens is zodanig dat de instandhouding tot 2000 
zonder problemen kan geschieden. Groot onderhoud betekent voor deze machines 
dat eenmaal per periode van circa 7 jaar het binnenwerk vernieuwd moet worden, 
waarna weer een periode van 7 jaar overbrugd kan worden. De kosten voor deze 
revisie bedragen ongeveer fl. 250.000 (de kosten voor de aanschaf van een nieuwe 
oven bedragen ongeveer fl. 1.200.000). 
Het hardingsproces zoals dit gebruikt wordt om schakels te harden is een standaard 
proces. Verbeteringen t.a.v. kwaliteit kunnen worden bereikt door veranderingen 
van instellingen van beheersparameters (o.a. temperatuur, verblijftijd, samenstel
ling omgeving boven het oliebad). Deze instellingen kunnen met de huidige ovens 
dusdanig worden gevarieerd dat verbetering hiervan door de aanschaf van nieuwe 
ovens niet mogelijk is. Bovendien kan ook d.m.v. optimalisatie van de huidige 
installaties gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering. 
De nieuwe generatie produkten zal van dezelfde materiaalsoort gemaakt worden als 
de huidige generatie. Hierdoor zijn geen bijzondere voorzieningen of aanpassingen 
noodzakelijk voor deze processtap. 
Een ontwerp waarbij wordt uitgegaan van het handhaven van de huidige ovens 
sluit aan bij de specifieke situatie zoals deze voor VDT geldt: men beschikt over 
goed functionerende installaties, waarmee reeds veel ervaring is opgedaan en die 
qua capaciteit geschikt zijn om de toename in produktievolume te verwerken. 
Tijdens het groeitraject zal kennisopbouw naar procesbeheersing bij hogere 
vullingsgraden geleidelijk plaats kunnen vinden. 
Met twee ovens wordt al bereikt dat de produktie niet volledig stilvalt, als er zich 
een calamiteit voordoet. 

Voor de ovencapaciteit wordt daarom gekozen voor het handhaven van de huidige twee 
oveninstallaties. 
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Wassen en Trommelen 

Ook bij de alternatieven voor wassen en trommelen zijn de verschillen t.a.v. de FKP 
klein. Omdat alternatief 2 (één centrale wasmachine) slechts fl 0,05 per band goedkoper 
is dan alternatief 1, maar daarbij het belangrijke nadeel heeft dat de gehele produktie 
stilvalt bij storing aan deze machine, wordt niet voor dit alternatief gekozen. Omdat de 
investeringsbedragen zijn geschat is in de berekening een bepaalde onnauwkeurigheid 
geïntroduceerd. Op basis van de huidige gegevens is dan ook slechts een globale keuze 
mogelijk. Omdat alternatief 1 toch als goedkoopste naar voren komt, kies ik intuïtief voor 
alternatief 1: 4 decentrale wasmachines en 7 trommelmachines. 

Hiermee wordt de opzet van de schakelproduktie als volgt vastgelegd: 

4 4-voudige persen 
2 hardingsovens (huidige machines) 
4 wasmachines 
7 trommelmachines. 

3.4 Onderzoek in de toekomst 

Om het toekomstige produktiesysteem 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 gehouden 
moeten worden bij een produktievolume dat vijf maal zo groot is als het 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 tussen de overige bulkbewerkingen die moet worden omgesteld als er 
een andere variant wordt geproduceerd. 

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 1,81 kan worden gerealiseerd. 
Hierbij wordt het stansen echter gecompliceerder, omdat het trapje dat in het 
nieuwe ingangsmateriaal aanwezig is (figuur 11 pag. 17) zelf aangemaakt moet 
worden. Nader onderzoek is nodig om de potentiële besparingen beter te kwantificeren. 
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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 zijn 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 
ovenparameters. 

Trommelen 

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

b) Het onderzoeken van optimale procesinstellingen. Wanneer door gebruik van 
andere trommelstenen en/of compound de trommeltijd kan worden verkort, stijgt 
de capaciteit per machine. Hierdoor kan investering in trommelmachines worden 
vermeden. 
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4 Technologieanalyse: snaarproduktie 

4.1 De huidige situatie 

4.1.1 Huidige processen in de snarenlijn 

Afwikkelen/knippen 

Het ingangsmateriaal voor deze bewerking is plaatstaal (maraging staal). Dit materiaal 
wordt als rol door de leverancier aangeleverd. Om de twee diametervarianten te 
produceren worden twee verschillende plaatdikten gebruikt, waarbij de kniplengte con
stant wordt gehouden. De rol wordt door de afwikkelmachine automatisch over een 
rollenbaan afgewikkeld tot een aanslag, waarna m.b.v. een hydraulische schaar platen 
worden afgeknipt. De beheersing van deze processtap vindt plaats door het instellen van 
de zijgeleiding op de rollenbaan en de aanslag. Het afwikkelen/knippen is een enkelstuks
bewerking. 

Rondzetten. 

Het rondzetten van de plaat vindt plaats door deze handmatig tussen twee rollen door te 
voeren. Eén rol is van polyurethaan en heeft een grotere diameter dan de stalen rol. De 
stalen rol drukt in de PU rol. Door de plaat tussen de rollen door te voeren wordt deze 
rondgezet (zie figuur 4.1). 

\ 

\ 

figuur 4.1: rondzetten plaat 

Het rondzetten is een enkelstuksbewerking. De beheersing van het rondzetten vindt plaats 
door het instellen van de hartafstand tussen de rollen. 

Ontvetten 

Om de rondgezette platen te ontdoen van de preserveerolie die door de leverancier is 
aangebracht, worden deze ontvet. Deze bewerking is universeel en vindt batchgewijze 
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plaats. 

Lassen 

De rondgezette plaat wordt d.m.v. plasmalassen dichtgelast Hierbij wordt geen materiaal 
toegevoegd, maar wordt de rondgezette plaat, plaatselijk verwarmd, waarna samensmel
ting van het materiaal plaatsvindt. De beheersing van dit proces vindt voornamelijk plaats 
door instelling van de stroomsterkte en de gasflow. Het lassen is een enkelstuksbewer
king. 

Gloeien. 

Na het lassen bestaat er verschil tussen de materiaalstructuur in de lasnaad en de pijp. 
Hierdoor bestaat er verschil in mechanische eigenschappen tussen lasnaad en pijp. 
Hierdoor zou bij het walsen de ring kunnen insnoeren op de lasnaad. Om de verschillen te 
elimineren wordt de pijp gegloeid, waardoor het materiaal in de lasnaad de gewenste 
structuur krijgt. De beheersing van dit proces vindt plaats door instelling van verblijftijd 
en temperatuur van de gloeioven. Het pijpgloeien vindt batchgewijze plaats. 

Slitten 

Van de gegloeide pijpen worden in twee stappen ringen gemaakt, die als ingangsmateriaal 
dienen voor de snaarfabricage. In eerste instantie worden de pijpen in vijf delen geslit. 
Het slitten is een knipproces waarbij d.m.v. roterende messen de pijp wordt gedeeld. De 
beheersing van dit proces vindt plaats door instelling van de kracht waarmee de messen 
op de pijp drukken, de omwentelingssnelheid en het aantal omwentelingen. Het slitten is 
een enkelstuksbewerking. 

Doorslijpen 

De pijpdelen worden m.b.v. een slijpmachine doorgeslepen, waardoor per pijpdeel 11 
ringen ontstaan. Het slijpen wordt beheerst door het instellen van het toerental en de 
aanzet van de machine en is een enkelstuksbewerking. 

Trommelen. 

Bij het slitten en doorslijpen van de pijp ontstaan aan de zijkant van de ring bramen. Deze 
moeten worden verwijderd omdat deze bramen kunnen leiden tot krassen in het snaarop
pervlak, waardoor de levensduur wordt verkort. Het ootbramen gebeurt d.m.v. tromme
len. De ringen worden d.m.v. een trilgoot door de machine verplaatst, waarbij de ringen 
in contact komen met de trommelstenen. De ringen worden in een continue stroom 
doorgevoerd door de machine. De beheersing vindt plaats door het instellen van de 
verblijftijd van de ringen in de machine en het regelen van de hoeveelheid stenen en 
compound. 

Walsen 

Doelvariabelen bij het walsen zijn: de diameter van de snaar, de dikte en de breedte. De 

4.2 



belangrijkste doelvariabele is de diktemaat omdat het walsen de enige processtap is waar 
de dikte van de snaar wordt aangemaakt. Daarom is de tolerantie op de dikte zeer klein 
(± 4~-t). Omdat de diameter in een volgende processtap (voorbuigen) nauwkeurig aan de 
maat gemaakt wordt is de diametertolerantie tijdens het walsen + 500~-t. Omdat de 
breedte van de snaar geen functionele maat is, is de breedtetolerantie + 200 1-'· 

Het walsproces verloopt als volgt (zie figuur 4.2): 

De ring wordt over de trekrollen gelegd. De bovenste walsrol heeft een vaste positie. De 
onderste walsrol wordt omhoog bewogen en drukt zo de middenrol tegen de bovenroL In 
de onderste walsrol is een groef aangebracht, waardoor de deformatie uitsluitend 
plaatsvindt tussen de middenrol en de bovenroL 

Tl 
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figuur 4. 2: walsproces 

2cvenwalsrc1 

'~· 

Tijdens het walsen wordt een trekkracht uitgeoefend op de snaar. Hierdoor wordt bereikt 
dat de dikteafname volledig wordt omgezet in een lengtetoename (geen breedtetoename). 
Eerst wordt de linkertrekrol verplaatst naar een vaste positie. Vervolgens wordt de 
rechtertrekrol verplaatst tot een opnemer wordt gepasseerd. De onderwals wordt nu 
omlaag verplaatst, waardoor de walskracht afneemt en de constructie van de machine 
uitveert Vervolgens wordt de snaar uitgewalst tot een tweede opnemer wordt bereikt. Bij 
het walsen worden twee diameters gemaakt (walsgroep 1 en walsgroep 2). Van de kleine 
diameter (walsgroep 1) worden bij het voorbuigen snaar 1 t/m 5 gemaakt, van de grote 
diameter (walsgroep 2) worden snaar 6 t/m 10 gemaakt. Het is niet mogelijk om bij het 
walsen één diameter aan te maken. In dit geval zou van walsgroep 1 , snaar 1 t/ 10 
gemaakt moeten worden. De vervorming bij het voorbuigen zou in deze situatie voor 
snaar 10 te groot zijn. Het is niet mogelijk om bij het walsen de einddiameter van de 
snaar te maken, omdat de nauwkeurigheid waarmee de diameter bij het walsen gemaakt 
kan worden + 500~-t is. Bovendien zou in dit geval Of per snaar een aparte machine 
geïnstalleerd moeten worden (omdat de meting van de T-maat plaatsvindt d.m.v. het 
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bereiken van een eindschakelaar), àf de bestaande machines moeten worden aangepast. 

De beheersing van het walsproces vindt plaats door het off line instellen van de wals
kracht, de trekkracht en de T-maat (overeenkomend met de diameter, zie figuur 4.3). 

T- maat 

figuur 4. 3: T-maat snaar 

Er wordt in-line gemeten of de gewenste T-maat is bereikt. De 'meting' van de dikte is 
dus indirect. Het walsen is een enkelstuksbewerking, waarbij de machine afhankelijk van 
de te produceren maat moet worden ingesteld. 

Wassen 

Om de snaren te kunnen gloeien, moeten deze van vuil en vet worden ontdaan (zouden de 
snaren niet worden gewassen dan vindt inbranding van vuil en vet plaats, en wordt het 
nitreren moeilijker). Deze wasbewerking vindt plaats m.b.v. een doorloopwasmachine. 

Gloeien 

De gloeibewerking die plaatsvindt na het walsen heeft als functie het verbeteren van de 
mechanische eigenschappen (treksterkte, vermoeiingssterkte, hardbaarheid, etc.). In 
theorie is het gloeien na het walsen niet noodzakelijk omdat het materiaal de juiste 
korrelstructuur heeft. In de praktijk is echter gebleken dat het achterwege laten van deze 
gloeibewerking er toe leidt dat een te dikke nitreerlaag wordt aangebracht bij het nitreren 
van de snaren. Deze gloeibewerking hoeft niet noodzakelijk na het walsen plaats te 
vinden. 

Voorbuigen 

De functie van het voorbuigen is het aan de maat maken van de diameter en het aanbren
gen van een bepaalde voorspanning in de snaar. Het voorbuigproces verloopt als volgt: er 
wordt een snaar aan de machine toegevoerd, waarna deze over twee buigrollen wordt 
gespannen. De machine bepaalt of de snaar afkomstig is uit walsgroep 1 of walsgroep 2. 
Is de snaar afkomstig uit walsgroep 1 (2) dan wordt deze verwerkt tot snaar 1 t/m 5 (6 
t/m 10), afhankelijk van de laatst gemaakte snaar. 

Het verlengen van de snaar gebeurt door deze te buigen over een buigrol en twee 
spanrollen en daarbij m.b.v. een trekrol een trekspanning aan te brengen, waardoor de 
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materiaalspanning boven de vloeigrens komt. Om de vervorming gelijkmatig over de 
gehele snaar te laten plaatsvinden wordt de snaar geroteerd tijdens het voorbuigen. De 
trekrol wordt hierbij verplaatst tot een variabele aanslag. De instelling van deze aanslag 
vindt in-line plaats. Door de snaar op deze wijze aan de maat te maken (i.p.v. het 
uitwalsen tot de gewenste diameter) krijgt de snaar een bepaalde voorspanning, waardoor 
de in de transmissie optredende spanningen lager zijn dan wanneer de snaar geen 
voorspanning zou hebben. 

Harden 

Om de trek- en vermoeiingssterkte van de snaren te verhogen worden de snaren gehard. 
Om de snaren te harden wordt gebruik gemaakt van de precipitatiehardingsmethode. 
Hierbij worden de snaren verhit tot circa 480 oe en gedurende drie uur op deze tempera
tuur gehouden. Tijdens het harden worden elementen uitgescheiden, welke onderling 
bolvormige verbindingen vormen. Hierdoor ontstaat vervorming in het materiaal, hetgeen 
een verhoging van de hardheid veroorzaakt. Na het harden worden de snaren afgekoeld 
tot ca. 80 °e. De doorvoer door de hardingsaven geschiedt batchgewijze: de snaren 
worden op containers geplaatst en in een inlaatsluis gebracht. Deze sluis wordt vacuüm 
gezogen om te voorkomen dat er lucht in de oven komt, waardoor corrosie van de snaren 
op zou treden. Ook na het harden worden de snaren eerst in een sluis geplaatst, voordat 
deze de volgende bewerking ondergaan. 

Voordat de snaren worden genitreerd, worden ze in een voorwarmoven verwarmd tot ca. 
350°e. Omdat in deze oven lucht aanwezig is, zal oxidatie van de snaren optreden. Dit 
heeft een gunstig effect op het nitreren. 

De beheersing van het harden vindt voornamelijk plaats door instelling van temperatuur 
en verblijftijd in de oven. 

Nitreren 

Om de slijtvastheid van de snaren te vergroten worden deze na het harden genitreerd (in 
een transmissie slippen de snaren t.o.v. elkaar. Indien niet zou worden genitreerd zouden 
de snaren t.o.v. elkaar 'vreten' waardoor de levensduur wordt bekort). Het nitreren vindt 
plaats door de snaren te verwarmen tot ca. 430°e in een omgeving met ammoniak. 
Hierdoor diffundeert de stikstof in de snaren. Ook de nitreeroven is uitgerust met twee 
sluizen om binnentreden van zuurstof (en uittreden van ammoniak) te voorkomen. De 
hardingsaven is aan de nitreeroven gekoppeld d.m.v. een rollenbaan. De beheersing van 
het nitreerproces vindt plaats door instelling van de verblijftijd, de temperatuur en de 
ammoniakconcentratie. 

Meten/Selecteren 

Een snaarpakket bestaat uit 2*10 snaren. Om te voorkomen dat een band scheef loopt is 
een grote maatnauwkeurigheid vereist voor snaren uit eenzelfde groep in het linker- en 
rechterpakket (bijvoorbeeld: snaar 7 uit het linkerpakket mag maximaal 301-' langer zijn 
dan snaar 7 uit het rechterpakket). 
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De meet- en selecteerbewerking verloopt nu als volgt: aan de machine wordt een 
container met snaren toegevoerd. M.b.v. een meettoren wordt de snaar van de container 
genomen, opgespannen en wordt de T-maat bepaald. Uit deze meting volgt de groep 
waartoe deze snaar behoort en de afwijking van de T-maat t.o.v. de nominale maat (de 
nominale T-maat is voor snaargroep 1 t/m 10 een gegeven). Snaren waarvan de T-maat 
buiten het tolerantiegebied ligt worden hier afgekeurd. 

De snaar wordt vervolgens door de machine in een magazijn geplaatst, waarbij m.b.v. 
een computer worden geregistreerd: de snaargroep, de afwijking van de nominale T-maat, 
de verblijftijd en de plaats in het magazijn. Voor het samenstellen van een pakket moeten 
nu 2 * 10 bij elkaar passende snaren worden geselecteerd. Deze selectie verloopt als volgt 
(zie figuur 4.4) 
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figuur 4. 4: samenstellen snarenpakket door meten & selecteren 

Van alle aanwezige snaren wordt de snaar gezocht met de grootste (negatieve) afwijking 
t.o.v. de nominale T-maat. Hiermee wordt het selectieveld (24~-t breed 1

) gelijk gelegd. 
Wanneer van elke snaargroep minimaal twee snaren aanwezig zijn en het verschil tussen 
de twee snaren uit groep 1 is niet groter dan 7~-t dan kan een band worden samengesteld. 
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan wordt het selectieveld verschoven en wordt 
opnieuw gezocht. 

1 De breedte van het tolerantieveld is 30JL, vanwege meetonnauwkeurigheden wordt een 
selectieveldbreedte van 24JL aangehouden 
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Wanneer een band is gevonden, worden de snaren door de selecteerrobot automatisch uit 
het magazijn genomen en m.b.v. een transportband verplaatst naar de pakketteerder. Hier 
worden de snaren samengevoegd tot een pakket. 

De aanvoer van snaren naar de meet/selecteer machine is niet gelijkmatig is m.b.t. 
snaargroep en T-maat afwijking per groep. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een 
overschot aan snaren uit een bepaalde groep, welke niet met andere snaren tot een pakket 
kunnen worden gecombineerd. Zonder actie zou op den duur het hele magazijn gevuld 
zijn met snaren die niet gecombineerd kunnen worden tot een pakket. Daarom worden 
snaren die langer dan een bepaalde tijd in het magazijn verblijven (en dus blijkbaar niet 
gecombineerd kunnen worden met andere snaren) door de selecteerrobot uit het magazijn 
verwijderd. Omdat deze snaren geen afkeur zijn (de T-maat ligt immers binnen de 
tolerantie) worden deze 'restsnaren' apart opgeslagen in een buffer buiten de machine. 
Deze restsnaren worden indien mogelijk weer toegevoerd aan de meet/ selecteer machine 
als er in het magazijn een tekort is aan snaren uit een bepaalde groep met een bepaalde T
maat afwijking. 

Het meten/selecteren is een processtap waarbij aan de snaren geen eigenschappen worden 
toegevoegd. Tijdens de voorgaande processtap (harden/nitreren) treedt krimp- en rek van 
de snaren op, waardoor de spreiding van de snaardiameter groter wordt dan is toegestaan 
om een pakket te kunnen samenstellen. Om te corrigeren voor de optredende spreiding na 
het harden/nitreren is het meten/selecteren noodzakelijk. De diameterverandering tijdens 
harden/nitreren leidt er tevens toe dat tijdens de processtap vóór harden/nitreren de 
maatnauwkeurigheid zeer hoog moet zijn om opbouwtoleranties te vermijden (zie tabel). 

processtap T-maat tolerantie [~-t] 

(Dsnr 1: 189,5) 

walsen 113.275 ± 500 

wassen 113.275 ± 500 

gloeien 113.275 ± 500 

voorbuigen 117.803 ± 30 

harden/ nitreren 117.824 ± 314 

snaar 1 ± 5 

meten/ sorteren snaar 2 .. n ± 15 

tabel 4.1: overzicht T-maat tolerantie snaarproduktie 
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4.1.2 Capaciteitsoverzicht snarenlijn 1 

Onderstaand volgt een overzicht van de huidige geïnstalleerde capaciteit in snarenlijn 1, 
met de belangrijkste kentallen: 

bewerking E/B/C1 OT per afkeur aantal aanta13 tot. cap. 
machine [%]2 machines operators [bnd/jr 
D1-D2 * 1000]4 

[min] 

afwikkelen/knippen E 0 0 1 1241 
1 

rondzetten E 30 0 1 1241 

ontvetten B 0 0 1 9315 

lassen E 0 0,2 1 3 447 

pijpgloeien B 0 0 1 4895 

pijpdelen E 0 0,2 2 1 1318 

doorslijpen E 0 0,8 4 6 338 

trommelen c 0 0,1 2 3 361 

walsen E 15 0,2 8 324 
3 

3385 wassen c 0 0,05 1 

gloeien c 0 0 1 0 6095 

voorbuigen E 30 1,5 7 3 277 

harden B 06 0,05 1 3455,7 

1 
3455'7 nitreren B 06 2,0 1 

meten/ selecteren E 150 0 88 
' 

2 3 313 

tabel 4. 2: overzicht geïnstalleerde capaciteit snarenlijn 1 

1) E = enkelstuks, B = batch, C = continu 
2) Bron: overzicht afkeur snarenlijn periode 1 t/m 7, kwaliteitsdienst 
3) Totaal aantal operators t.b.v. 3-ploegendienst incl. verzuim, vakantie, etc. 
4) Bron: rapport JdB (25-3-92); uitgangspunten: Dsnrl = 189,5 mrn, 20 snaren/band, 235 dagen/jr 

en 80% bezetting (storing, wisselen gereedschappen en uitval) 
5) 100% bezetting; 80% bezetting niet van toepassing wegens zeer lage storingsgraad en afkeur 
6) Uitgaande van ombouwen containers tijdens produktie 
7) Capaciteit op te voeren naar 505.000 bpj door toepassing van andere containers (bron: HvdB) 
8) Dit is inclusief afkeur a.g.v. fouten in overige processtappen die pas aan het licht komen als snaren 

zijn ingelezen. Theoretisch kunnen hier alleen snaren uit groep 1 en 10 worden afgekeurd; dit 
afkeurpercentage heeft dus beperkte waarde. 
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Processen snaarfabricage snarenlijn 2 

T.b.v. de produktie van de nieuwe generatie banden zijn capaciteiten geïnstalleerd in 
snarenlijn 2. In deze machines zijn de ervaringen m.b.t. snaarproduktie in lijn 1 
verwerkt, en zijn procesverbeteringen aangebracht. Onderstaand volgt een overzicht van 
de voor snarenlijn 2 geïnstalleerde processen. 

Ring-slit-BeitelOntbramen 

Met deze machine worden de processen pijpdelen, doorslijpen en trommelen (lijn 1) 
gecombineerd. Het RBO-proces verloopt als volgt. Aan de slitmachine worden gelaste 
pijpen toegevoerd. Deze worden gebufferd in een magazijn. Vanuit het magazijn wordt 
een pijp op een spandoorn geschoven en opgespannen. In de spandoorn bevindt zich een 
slitmes. Het tweede slitmes wordt na het axiaal positioneren van de pijp met constante 
kracht op de pijp gedrukt, waardoor de pijp wordt afgeslit. Omdat het slitten een 
knipproces is, bestaat de snede uit een snijgedeelte en een gedeelte restbreuk. De 
afgesneden ring wordt automatisch getransporteerd naar de beitelontbramer. Om de 
restbreuk te verwijderen en de zijkant van de snaren af te ronden worden de ringen 
ontbraamd. Dit ootbramen gebeurt door de ringen op een spandoorn op te spannen en te 
roteren. Vervolgens worden de zijkanten van de ring ontbraamd door twee profielbeitels 
tegen de ring te plaatsen. Hierdoor wordt zowel de restbreuk verwijderd als de 
afrondingsstraai aangebracht. 

De voordelen van deze bewerking t.o.v. de bewerkingen in snarenlijn 1 zijn de volgende: 
Het slitten van ringen uit een pijp is een schoner proces dan het doorslijpen 
(verspanende bewerking) van pijpen. Bij het doorslijpen van pijpen kunnen 
vrijkomende spanen de oorzaak zijn van krassen op de snaren, hetgeen afkeur tot 
gevolg kan hebben. 
In snarenlijn 1 vindt het transport tussen pijpdelen, doorslijpen, trommelen 
handmatig plaats; bij RBO IS het transport t/m het uitnemen van ontbraamde 
ringen geautomatiseerd. 
Er vindt een besparing plaats op indirect materiaal en directe arbeid (grotere 
capaciteit per machine). 
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Walsen 

Het walsproces, zoals geïnstalleerd in snarenlijn 2 verschilt op een aantal punten van het 
proces dat geïnstalleerd is in snarenlijn 1. De belangrijkste verschillen zijn: in het nieuwe 
walsproces wordt zowel de dikte van de snaar als de T-maat (in-line) gemeten; de 
trekkracht voor iedere snaar wordt ingesteld afhankelijk van de ringdikte en de T -maat na 
het walsproces. Onderstaand volgt een beschrijving van het nieuwe walsproces (zie figuur 
4.5). 
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figuur 4.5: walsproces snarenlijn 2 

Een ontbraamde ring wordt toegevoerd aan de walsmachine en over de kleine walsrol en 
trekrol geplaatst. Er worden vervolgens een meetwalskracht en -trekkracht aangebracht en 
de dikte van de ring wordt gemeten. Afhankelijk van de gemeten dikte en de walsgroep 
die moet worden aangemaakt, wordt de trekkracht tijdens het walsen ingesteld. Het 
walsen van de ring wordt vervolgens gestart, terwijl in-line de dikte wordt gemeten. 
Wanneer de gewenste dikte is bereikt, wordt de walskracht afgebouwd en wordt de ring 
uitgewalst. Hierbij wordt in-line de T-maat gemeten. Wanneer de gewenste T-maat is 
bereikt, wordt het walsen gestopt. Om het profiel aan de binnenkant van de snaren aan te 
brengen (nodig om het smeermiddel tussen de snaren in de transmissie vast te houden) 
wordt een walsrol op de geprofileerde trekrol gedrukt en wordt het profiel ingewalst. 
Vervolgens wordt, met dezelfde meetkracht als bij de start van het walsproces, de 
uiteindelijkT-maat nogmaals gemeten. Aan de hand van vijf van deze metingen wordt de 
trekkracht die bij het begin van het walsproces wordt ingesteld, voor de volgende snaar 
aangepast. Hierdoor wordt het walsproces automatisch gecorrigeerd voor verstorende 
invloeden zoals bijvoorbeeld verschillen in materiaalstructuur. 

De voordelen van het walsen m.b.v. de lijn-2 walsen zijn gelegen in de grotere 
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nauwkeurigheid waarmee de snaren worden aangemaakt, de grotere betrouwbaarheid (één 
machine kan beide walsgroepen aanmaken), en de verkorte cyclustijd. 

De snaarwasmachine en de gloeioven in snarenlijn 2 zijn (afgezien van capaciteit) gelijk 
aan de machines in lijn 1. 

Voorbuigen 

Het voorbuigproces zoals geïnstalleerd in snarenlijn 2 verschilt op een aantal punten van 
dat van snarenlijn 1. De belangrijkste verschillen zijn dat vóór het voorbuigen de T-maat 
wordt gemeten, waarna de verlenging in-line wordt ingesteld afhankelijk van deze meting. 
Ook wordt na het voorbuigen de T-maat gemeten. Aan de hand van vijf van deze 
metingen wordt de trekkracht voor de volgende snaar bijgeregeld. 

De voordelen van de lijn 2 voorbuigmachine zijn: de grotere nauwkeurigheid waarmee 
snaren kunnen worden gemaakt en de verkorte cyclustijd. 

Dualharden 

De hardingsoven in lijn 2 is zodanig uitgevoerd dat harden en nitreren in één doorloop 
plaatsvinden. 

Meten/ selecteren 

De meet- en selecteermachine IS (afgezien van de meetmethode) gelijk aan de lijn-1 
machine. 
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Onderstaand volgt een overzicht van de geïnstalleerde capaciteit m snarenlijn 2 (tabel 
4.2). 

bewerking aantal capaciteit1 omsteltijd [min] 
machines [bnd/jr *1000] 

snaardiameter snaar-
breedte 

ring- ring- nng-
diameter2 dikte3 breedte 

ringslitten/ 
1 113 x4 10 x6 

beitelootbramen 

walsen 1 54 30 20 15 

wassen 1 3385 0 0 0 

gloeien 1 1975 0 0 0 

voorbuigen 1 124 20 20 20 

dualharden 1 5015 0 0 0 

meten/ selecteren 1 208 150 150 x6 

tabel 4.3: overzicht geïnstalleerde capaciteit snarenlijn 2, uitgedrukt in HG banden 

1) Bron: rapport JdB (25-3-92); uitgangspunten: Dsnrl = 189,5 mm, 20 snaren/band, 235 dagen/jr en 
80% bezetting (storing, wisselen gereedschappen en uitval) 

2) Omstellen naar een andere diametervariant d.m.v. het variëren van de ringdiameter 
3) Omstellen naar een andere diametervariant d.m.v. het variëren van de ringdikte 
4) In de huidige situatie niet omstelbaar naar andere ringdiameters 
5) 100% bezetting; 80% bezetting niet van toepassing wegens zeer lage storingsgraad en afkeur 
6) In de huidige situatie niet geschikt voor snaarbreedten > 10 mm. 
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4.2 De toekomstige situatie: alternatieven 

Om de NG banden te produceren zijn per bewerkingscluster een aantal alternatieven 
geformuleerd en geëvalueerd. In de onderstaande overzichten zijn de bewerkingsclusters 
en de alternatieven weergegeven. In deze paragraaf zullen de alteratieven, in aanluiting op 
het verslag, waar nodig extra worden toegelicht. Aansluitend op de toelichting zijn de 
resultaten van berekeningen m.b.t. de FKP weergegeven. De berekeningen zelf zijn 
weergegeven in appendices 1 t/m 3. 

Proces Functie 

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

B. ringfabricage - breedte snaar aanmaken 
pijpdelen ringslitten - vorm zijkant snaar aanmaken 
doorslijpen beitelootbramen 
trommelen nogwassen 

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

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

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

tabel 4.4: overzicht functies deelprocessen maaifabricage 

4.13 



A,B PIJP- & RINGFABRICAGE 
1 huidige pijp- & ringfabricage 2 ringbuigen & laserlassen 3 continue 

(variatie Dsnr d.m.v. (gebruik smalle coils) pijpfabricage 
variatie <\oil) 

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

c. SNAARFABRICAGE 
1 huidig wals- & voor- 2 combineren walsen & voor- 3 electroforming 

buig proces buigen ( = vervallen snaar- snaren 
gloeien & walsen/voorbuigen ( = galvanisch 
in één procesgang) neerslaan 

materiaal) 

4 vervallen snaargloeien; 
walsen en voorbuigen 
apart 

D. HARDEN 
huidig dualhardings-
proces 

E. PAKKETTEREN 
huidig Meet- & 2 voorbuigen & dualharden 3 nabuigen snaar 
Selecteerproces zeer nauwkeurig beheersen 4 nabuigen pakket 

( = vervallen M & S) (=vervangen 
M & S) 

Besparing op directe materiaalkosten vindt bij bovenstaande alternatieven (A,B 1 t/m 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 langs deze weg een besparing plaatsvin
den. Omdat dit alternatief niet specifiek betrekking heeft op één functie, wordt dit apart beschreven. 

Ringbuigen en laserlassen 

Bij deze methode worden ringen geproduceerd door uit te gaan van smalle coils (breedte 
coil = breedte ring). Deze coils worden door de ringbuigmachine volautomatisch 
afgewikkeld, geknipt, rondgezet en gelast, waarna de ringen kunnen worden afgevoerd. 
De voordelen van deze methode zijn gelegen in de besparing op directe arbeid en vaste 
kosten. De materiaalprijs per kilo is = 9,5 % hoger, hetgeen echter door de overige 
besparingen wordt gecompenseerd. In tabel 4.4 zijn de mogelijke besparingen door 
ringbuigen weergegeven. Hierin is voor beide alternatieven aangegeven wat de FKP zou 
zijn, afhankelijk van het al dan niet gloeien van pijpen c.q. ringen. 
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inclusief gloeien exclusief gloeien 

plaatknippen ringbuigen plaatknippen ringbuigen 

Vaste kosten 2,25 1,71 1,72 1,29 

Directe arbeid 1,76 0,65 1,56 0,65 

Indirect materiaal 2,37 2,82 2,30 1,87 

Direct materiaal 15,50 15,99 15,50 15,99 

Totaal 21,88 21,17 21,08 19,80 

tabel 4.5: vergelijking FKP huidige ringfabricage vs. ringbuigen 

De capaciteit die momenteel voor ringfabricage is geïnstalleerd, is toereikend tot 1995. In 
1995 moet dus geïnvesteerd worden t.b.v. de capaciteit. Onderstaand is in een overzicht 
weergegeven welke exploitatiekosten voor beide alternatieven gelden, en welke 
besparingen dus d.m.v. ringbuigen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij is er van 
uitgegaan dat in 1995 het huidige pijpde1en/ doorslijpen/trommelen wordt vervangen door 
hetzij ringslitten/beitelontbramen (plaatknippen), hetzij door ringbuigen/beitelontbramen. 
Het is misschien mogelijk om beitelontbramen te elimineren als bewerkingstap, door de 
leverancier beter materiaal aan te laten leveren. Hier is echter, voorzichtheidshalve, niet 
van uitgegaan. 

Jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

afzet 477 603 695 775 870 1000 

geïnvest. 
vermogen 4.810 5.610 5.610 6.410 7.460 8.360 

plaatknippen [kfl] 

exploitatie-
10.234 12.833 14.608 16.320 18.379 21.079 

kosten [kfl] 

geïnvest. 
vermogen 3.700 4.200 4.200 4.700 6.100 6.600 

ringbuigen [kfl] 

exploitatie-
9.575 12.010 13.714 15.295 17.335 19.800 

kosten [kfl] 

besparing 
658 820 896 1.023 1.044 1.250 

[kfl] 

cumulatief 
658 1.478 2.375 3.398 4.442 5.692 

[kfl] 

tabel 4. 6: overzicht besparingen d. m. v ringbuigen 
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Bij de besparingen die gerealiseerd kunnen worden d.m.v. ringcoil-laserlassen ZIJn de 
ontwikkelkosten voor het proces en de machines niet meegerekend. 

De conclusie die t.a.v. de pijp/ring fabricage kan worden getrokken is dat van de 
beschreven alternatieven voor de huidige methoden de ringcoilmethode een aantrekkelijk 
alternatief is voor de huidige methodiek. 

Het ringbuigen-laserlassen leidt tot een verlaging van de kostprijs met ca. fl 1,30. De 
produktkwaliteit bij deze methode is vergelijkbaar met de huidige situatie. Het technologi
sche risico is bij deze methode groter dan de huidige bekende methode. 

Het ringbuigen-laserlassen biedt meer mogelijkheden dan de huidige methode om te 
komen tot volledige flowproduktie. Indien uit onderzoek zou blijken dat flowproduktie 
van belang is voor de beheersbaarheid van het totale snaarproduktieproces is dit een extra 
argument om deze methode toe te passen. 

Door in 1995 de eerste- en in 1999 de tweede ringbuigmachine aan te schaffen wordt de 
capaciteit t.a.v. ringfabricage vergroot tot 1, 7 miljoen banden. Dit betekent dat zelfs in 
het optimistische scenario voldoende capaciteit is geïnstalleerd, zodat geen uitbreiding 
hoeft plaats te vinden. 

Continue pijpfabricage 

Bij deze fabricagemethode worden pijpen continu, volautomatisch gevormd door coils af 
te wikkelen, in-line te buigen, lassen, gloeien en af te korten. 

Hoewel het principe toepasbaar is voor pijpfabricage bij VDT is deze methode vanwege 
de schaalgrootte waarop in de toekomst pijpen worden geproduceerd te klein om een 
dergelijke machine in te zetten: 
- De pijp wordt bij deze machines (uitgaande van laserlassen) met 6m/min gevormd. Dit 

komt overeen met een capaciteit van = 10 miljoen banden per jaar. 
- Bij deze produktiesnelheid is in-line gloeien niet meer mogelijk (benodigde ovenlengte: 

60m bij 10 min verblijftijd), waardoor investering in pijpgloeiovens noodzakelijk is. 
- De flexibiliteit van machines van dit type is zeer beperkt. De omsteltijden voor het 

omstellen naar een andere variant, door het aanpassen van de dikte of de diameter van 
de pijp, liggen in de ordegrootte van 24 uur. 

Deze methode zou voor VDT slechts geschikt zijn indien bij een afzet van circa 1 miljoen 
banden/jaar de produktiesnelheid in de ordegrootte van 1 m/min zou bedragen, waardoor 
in-line gloeien mogelijk wordt. Hierdoor zou t.o.v. de huidige produktiemethode een 
besparing op directe arbeid van 12 operators mogelijk zijn (besparing: 780 kfl). Daarbij 
dient de benodigde investering dan kleiner te zijn dan de fl 3.5 miljoen die voor de 
huidige methode nodig zijn. Daarnaast zou de omsteltijd aanzienlijk moeten worden 
bekort om grote tussenopslag van pijpen te voorkomen. 
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Standaardisatie snaarmateriaal nieuwe generatie 

De NG bandrange bestaat uit meer diametervarianten dan de HG bandenrange. Wanneer 
men de pakketdiametervariatie in de toekomst op dezelfde wijze tot stand zou laten komen 
als in de huidige situatie, leidt dit tot het op voorraad houden van 4 (realistisch) tot 
9 (optimistisch) verschillende materialen. Deze uitbreiding van de range brengt kosten 
met zich mee. Hierop kan mogelijk worden bespaard door standaardisatie. De potentiële 
opbrengsten van standaardisatie zijn: 
- staffelkorting snaarmateriaal2 

- verlaging voorraadkosten 
- verlaging kans op (tijdelijk) incourante voorraad 

vereenvoudiging logistiek: 
- voorraadadministratie 
- ingangskeuring 
- verbruiksplanning 

Er zijn drie mogelijkheden tot standaardisatie onderzocht. Deze worden nu beschreven. 

Uitgangspunten: 
produktieniveau: 1.000.000 banden/jaar ( = 4.250 bpd; = 221 ton coilmateriaal) 
pakketvarianten: 

Diameter snaar 1 

#snaren/ 189,5 203 208,8 
pakket 

6 x - -

breedte 9,75 9 x x x 

snaar 12 x x x 

12,0 9 - x x 

verkoopschatting [%] 
36 14 41 

(realistisch scenario) 

tabel 4. 7: overzicht snaardiametervarianten 

- uitbreiding aantal diametervarianten mogelijk tot 9 
(grootste diameter: 230; kleinste diameter: 189 ,5) 

226 

-

x 

x 

x 

9 

2 Tussen de bestelde hoeveelheid materiaal en het kortingspercentage bestaat de volgende 
relatie: 0 - 25 ton - 0% ( dikteverschillen kleiner dan 0,1 mm vallen onder 

25- 40 --. 3% dezelfde staffel, bron: afdeling inkoop) 
40- 100 -+5% 
100- .. -+ 7% 
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Volume snaar (&ring) - 7r * Dsnr * bsnr * c\nr 
D snr = diameter snaar 
bsnr = breedte 
osnr = dikte 

- er is sprake van volume-invariantie, d.w.z. V ring = vsnr 
de maximale, beheerste breedteverandering door walsen is 0,2 mm; hieruit volgt dat 
voor het produceren van de NG snaren 2 ringbreedten aangemaakt moeten worden. 

- huidige ringdiameter: lOOmm 
- snaarlengtevariatie betekent bij gestandaardiseerd snaarmateriaal: 

1 ringdikte, variabele ringdiameter, 2 breedten (1) 
variabele dikte betekent: geen standaardisatie (2) 
2 ringdikten, 2 ringdiameters, 2 breedten (3) 

(1) Variabele ringdiameter 

aannamen: 
Ringbreedte: 9,75 mm en 12,0 mm 
Dikte snaar: 0,185 mm 
dikte materiaal: 0,351 (het dunste, momenteel gebruikte materiaal) 

De benodigde ringdiameter kan nu met V ring = V snr worden bepaald. De ringdiameter 
is bepaald voor oring = 0,351 en oring = 0,426 (zie figuur) 

f 

Diametervariatie 
ringbreedte = 9,75 (b1) & 12,0 (b2) 

130,0 ,-------'---------------'--

Ë 125,0+----------------
.§. 
.§' 120,0+-----·--~-----~-- /""' 

I :::::+---------7"""'__...~-? 
105,0 > ~~:::C7'c~_/_~~-------·~-·-·---·----
100,0 +-, ____L:c_____ _______ -----·---

95,0 +------ ----~-~'"'-"---~-----~ 

90,0+------~~--------

85,0+--_____.--""'---------------

80,0+--------~--------

75,0 ..1..._,----~---.----,---.,.---------,-----,----.--...,----
190 195 200 205 210 215 220 225 230 

Diameter snaar 1 (mm] -

Legenda 

b1 & b2: 11- 0,351 

b1 & b2: 11- 0,426 

figuur 4. 6: standaardisatie snaarmateriaal door één materiaaldikte 
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Hieruit volgt onderstaande tabel: 

ringdiameter 

o=0,351 o=0,426 

Dsnr 

snaar 190 100,1 82,5 

230 121,2 99,9 

tabel 4.8: ringdiameterrange bij gebruik één materiaaldikte 

Bij variatie van de snaardiameter d.m.v. het variëren van de ringdiameter zouden vier tot 
negen ringdiameters benodigd zijn om de diameterrange van de NG te produceren. 
Afuankelijk van de gekozen dikte varieert de ringdiameter dan tussen 100 en 121 of 
tussen 82 en 100. Wanneer uitbreiding van het aantal snaardiameters plaatsvindt, wordt 
het aantal ringdiameters evenredig groter. Verandering van ringdiameter heeft invloed op 
de volgende processen: 

Ringbuigen: 
Beitelontbramen: 

Walsen: 

verwisselen geleidingen, buigmessen, buigradii 
momenteel niet geschikt voor verschillende diameters; na een 
herontwerp: verwisselen handling- en opspangereedschap 
verwisselen handlinggereedschap 

Na walsen is er sprake van een genormaliseerd produkt, het aantal ringdiameters is dan 
niet meer van belang. 

De voordelen van het variëren van de snaardiameter d.m.v. het variëren van de ringdia
meter zijn: doordat aan de gehele marktvraag met één grondstofsoort kan 

worden voldaan kunnen de voorraadkosten dalen t.o.v. de situatie 
waarbij voor iedere snaardiameter een andere ringdikte wordt 
gebruikt. (zie appendix 2: bepaling voorraadkosten) 
wanneer de vraag naar een bepaalde diametervariant (tijdelijk) daalt 
kan de grondstof ingezet worden voor een andere diametervariant 

Het nadeel van het variëren van de snaardiameter d.m.v. het variëren van de ringdiameter 
is dat àf geïnvesteerd moet worden in extra machines (in het geval van dedicated 
machines) àf dat geïnvesteerd moet worden in wisselmodules voor diametervarianten (in 
het geval van flexibele machines). Uitbreiding van het aantal diametervarianten leidt tot 
uitbreiding van het aantal machines of wisselmodules. 
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(2) Variabele ringdikte (geen standaardisatie) 

Indien een ringdiameter wordt gekozen, kan de benodigde ringdikte worden berekend met 
Vring = Vsnaar De benodigde ringdikte is berekend voor drie verschillende diameters (zie 
figuur 4.7) 

Diktevariatie 
0,48 

ringbreedte = 9, 75 & 12,0 

0,46 
Legenda 

t 
0,44 Dring= 100 

Ë 
.É. 0,42 --- Dring -125 
Ol 

---------------
<: 0,4{) •t: 

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

Dring -150 
~ 0,38 i5 

---------------
0,36 

------0,34 

0,32 

0,30 

0,28 

0,26 

0,24 

0,22 

0,20 
190 195 200 205 210 215 220 225 230 

Diameter snaar 1 [mm) -

figuur 4. 7: geen standaardisatie: één ringdiameter 

Uit figuur 4. 7 volgt dat de benodigde materiaaldikte varieert afhankelijk van de gekozen 
ringdiameter tussen: 0,352 en 0,426 (Dring = 100) 

0,281 en 0,340 (Dring = 125) 
0,234 en 0,284 (Dring = 150) 

De dikte behorende bij de ringdiameters 125 en 150 mm leidt bij het walsen tot een 
diktereductie van 34% resp. 21%. Deze reductie is te klein voor optimale procesbeheer
smg. 

Wanneer de snaardiameter wordt gevarieerd d.m.v. variatie van örin~ heeft dit tot gevolg 
dat het aantal materiaaldikten dat op voorraad gehouden wordt, gelijk is aan het aantal 
diametervarianten. Uitbreiding van het aantal snaardiametervarianten betekent dus een 
uitbreiding van het aantal grondstofvarianten. Voor het overschakelen op een andere 
diametervariant hoeft slechts de coil bij het afwikkelen te worden gewisseld; verder hoeft 
niet worden omgesteld bij de ringfabricage. Dit betekent dat geen investeringen in extra 
machines of wisselmodules nodig zijn bij beitelontbramen. 

De nadelen van deze methode van snaardiametervariatie zijn: de grotere voorraadkosten 
en de kans op (tijdelijk) incourante grondstoffenvoorraad. 
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(3) Standaardisatie van ringdikte & -diameter 

Om flexibiliteit te combineren met de voordelen m.b.t. standaardisatie van het ingangsma
teriaal kunnen de mogelijkheden zoals omschreven in (1) en (2) worden gecombineerd. 
Hierbij wordt dan gekozen voor twee materiaaldikten en twee ringdiameters waarmee de 
gehele range snaardiametervarianten (190-230) kan worden geproduceerd. Voorwaarde 
voor deze standaardisatie is het variëren van de snaardikte tussen 185JL en 195/L bij 
verschillende diametervarianten. 

:sJSJ~ ::: snaardi~e [~] 

95,1 100 95,1 100 
ringdiameter [mm] 

389 427 

>re ringdikte [~] 

1 

~-T---- T --------r 
190 195 200 205 210 215 220 225 230 snaardiameter [mm] 

figuur 4. 8: standaardisatie door combinatie materiaaldikte en ringdiameter 

Bij de gekozen materiaaldikten varieert de diktereductie van de ring ( 00 -o)/ 00 bij het 
walsen, tussen de 50% en 57%. In de huidige situatie varieert deze tussen de 4 7% en 
52%. Theoretisch is een diktereductie tussen 50% en 70% optimaal. In de praktijk blijkt 
dit optimum rond de 50% te liggen. Bij de gekozen materiaaldikten wordt hier aan 
voldaan. 

Door uit te gaan van twee materiaaldikten en twee ringdiameters is het dus mogelijk om 
alle snaardiameters tussen 190mm en 230mm te produceren. Door op deze wijze te 
standaardiseren wordt toch geprofiteerd van daling van de totale grondstoffenvoorraad 
omdat bij de geschatte verkoop van 1 miljoen banden 91 % van de diameters ::; 210 mm 
is. Uitbreiding van de range heeft geen invloed op het aantal te produceren ringdiameters 
en/of het aantal in te kopen grondstofvarianten. Tevens wordt het aantal extra machines of 
het aantal wisselmodules beperkt. 
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Voor elk van de mogelijkheden tot standaardisatie zijn de kosten bepaald. Hierbij is 
tevens beschouwd of het wenselijk is om de beteilontbraammachine te herontwerpen, 
zodat deze geschikt is voor het verwerken van meerdere diameters (variant 2). Deze 
berekening is weergegeven in appendix 2. Hierbij is er van uitgegaan dat de variabele 
kosten per alternatief gelijk zijn. Onderstaand volgen de resultaten: 

realistisch scenario 

aantal aantal vaste voorraad- totaal 
machines modules kosten kosten exploitatie 

[kfl] [kfl] kosten [kfl] 

1.1 11 - 1.100 420 1.520 

1.2 9 3 990 420 1.410 

2 9 - 900 556 1.456 

3.1 10 - 1.000 446 1.446 

3.2 9 1 930 466 1.376 

tabel 4. 9: overzicht kostenverschillen standaardisatie-alternatieven realistisch scenario 

optimistisch scenario 

aantal aantal vaste voorraad- totaal 
machines modules kosten kosten exploitatie 

[kfl] [kfl] kosten [kfl] 

1.1 19 - 1.900 604 2.504 

1.2 14 24 2.120 604 2.724 

2 14 - 1.400 872 2.272 

2.1 14 - 1.400 678 2.078 

2.2 14 2 1.460 678 2.138 

tabel 4.10: overzicht kostenverschillen standaardisatie-alternatieven optimistisch scenario 

Uit de berekening van de exploitatiekosten kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
- De verschillen tussen de alternatieven zijn in het realistische scenario relatief klein; in 

het optimistische scenario zijn de verschillen groter. 
- In beide scenario's is standaardiseren van coilmateriaal door een combinatie van 

ringdiameter & -dikte het goedkoopst. 
- Alternatief 1.1 is in beide scenario's het duurste alternatief. Daarnaast is het bij dit 
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alternatief niet mogelijk om een stiJgmg van de vraag naar een bepaalde variant, 
gecombineerd met een daling van de vraag naar een andere variant op te vangen met 
het produktiesysteem. 

Op grond van deze nadelen is het dus af te raden om te kiezen voor dedicated machines. 

Op basis van de kostencalculatie kan worden geconcludeerd dat alternatief 4 of 5 de 
voorkeur heeft. Aan deze alternatieven zijn de volgende (niet gekwantificeerde) voordelen 
verbonden: 
- Het uitbreiden van de snaardiameterrange tot een willekeurig aantal 

(190 ::;; Dsnrl ::;; 230 mm) heeft geen gevolgen voor het aantal te produceren ringdia
meters of het aantal materiaaldikten. 

- Doordat voor drie van de vier snaardiametervarianten gebruik wordt gemaakt van één 
materiaaldikte is het risico van een tijdelijk incourante grondstoffenvoorraad klein. 
Drie van de vier snaardiametervarianten kunnen in een willekeurige onderlinge 
mixverhouding worden geproduceerd. Wanneer de vraag naar één van deze varianten 
daalt, terwijl de vraag naar een andere variant stijgt, kan dit door het produktiesysteem 
worden opgevangen. 

- De voorraad- en verbruiksplanning t.a.v. grondstoffen is eenvoudiger dan wanneer van 
4 .. 9 materiaaldikten zou worden uitgegaan. 

De keuze tussen alternatief 2.1 of 2.2 is tamelijk arbitrair. In het realistische scenario is 
alternatief 5 fl 70.000,- per jaar goedkoper; in het optimistische scenario is alternatief 5 
f1 60.000,- per jaar duurder vanwege de investering in wisselmodules,terwijl het aantal 
machines gelijk blijft. Het voordeel van alternatief 5 boven alternatief 4 is dat 1 (2) 
machine(s) omgesteld kunnen worden naar een andere diameterrange. Wanneer de vraag 
naar één diameterrange daalt kan dus 1 (2) machine(s) ingezet worden voor produktie van 
de andere diameterrange. Vanwege het geringe kostenverschil en de onzekerheid t.a.v. de 
toekomstige diameterrange is het aan te bevelen om voor alternatief 2.2 te kiezen. 

In het realistische scenario dienen drie van de vier snaardiametervarianten in twee 
breedten geproduceerd te worden. Bij elk van de alternatieven moeten dus wisselmodules 
t.b.v. variatie van de breedte worden aangeschaft. Omdat de constructie van een wissel
module voor het variëren van de breedte eenvoudiger is dan voor het variëren van de 
diameter, zijn de kosten voor een dergelijke wisselmodule aanmerkelijk geringer: 
fl 20.000. De vaste kosten zijn dus fl 4.000 per module. Omdat de verschillen in 
aantallen breedtemodules klein zijn en de kosten per module gering zijn deze verwaar
loosd. 

Hierdoor wordt de keuze voor het beitelontbramen en standaardiseren als volgt bepaald: 

het coilmateriaal wordt gestandaardiseerd op twee dikten 
de ringdiameter wordt gestandaardiseerd op twee diameters (D 1 & D2) 
in het realistische scenario worden 9 machines aangeschaft: 
3 machines t.b.v. het bewerken van D 1 
5 machines t.b.v. het bewerken van D2 en twee breedten 
1 machine die beide diameters en breedten kan bewerken. 
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Combiwalsen 

Door het elimineren van het snaargloeien wordt het mogelijk om te walsen en voor te 
buigen in één bewerking. De cyclustijd van de walsmachine wordt hier echter door 
verlengd met circa twee seconden. Omdat walsmachines duurder zijn dan 
voorbuigmachines is een berekening gemaakt van de kosten voor het combiwalsen en het 
walsen en voorbuigen apart: 

Benodigd aantal combiwalsen 
cyclustijd huidige lijn 2 wals 

cyclusttijd combi wals: 18,13 sec 

Dsnr = 189,5 mm: 15 sec. 
Dsnr = 203: 16,13 sec. (gewogen gemiddelde NG 
diameter) 

cyclustijd huidige lijn 2 voorbuiger: Dsnr = 189,5 mm: 6,53 sec. 

Investeringen: 
walsmachine lijn 2: 
voorbuiger lijn 2: 
combi walsmachine: 

fl 750.000,
fl 240.000,
fl 850.000,-

Hieruit volgt het volgende overzicht: 

Dsnr = 203: 7,0 sec. (gewogen gemiddelde NG 
diameter) 

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 4,33 4,06 

tabel 4.11: verschil in FKP combiwalsen en apart walsenivoorbuigen 

Uit tabel 4.10 volgt dat het goedkoper is om apart te walsen en voor te buigen dan om dit 
gecombineerd op één machine te doen. Het apart walsen en voorbuigen betekent wel dat 
geïnvesteerd moet worden in handling. De kosten hiervoor zijn waarschijnlijk gering. 

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 t.a.v. de snaardia
meter in een pakket kleiner is dan de maatafwijkingen die tijdens het proces optreden. 
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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. 

In het verslag is al aangegeven dat het elimineren van meten & selecteren niet mogelijk 
zal zijn in de toekomst, omdat de maatonnauwkeurigheid na het dualharden altijd groter is 
dan de tolerantie. Onderstaand wordt de mogelijkheid tot het vervangen van meten & 
selecteren beschreven. 

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. De besparingen die d.m.v. het vervangen van meten & selecteren kunnen 
worden gerealiseerd zijn gelegen in besparingen op vaste kosten, arbeid en mogelijk op 
materiaal. De besparing op materiaal heeft betrekking op het voorkomen van restsnaren. 
Bij het huidige meten & selecteren ontstaan snaren die niet eenvoudig gecombineerd 
kunnen worden tot een pakket. Hoewel deze snaren niet afgekeurd hoeven worden (de 
maat ligt binnen het tolerantieveld) blijkt in de praktijk dat sommige van deze snaren niet 
kunnen worden verwerkt. Deze worden dan verschrot. Bij het nabuigen ontstaan m 
principe geen restsnaren omdat alle snaren nominaal aan de maat gemaakt worden. 

Bij het nabuigen van pakketten worden snaren eerst samengevoegd tot een pakket. 
Vervolgens worden het pakket (net als bij voorbuigen) over buigrollen geplaatst en 
worden alle snaren gelijktijdig plastisch vervormd tot de juiste maat. 

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 

T.a.v. de technische haalbaarheid van het nabuigen zijn er een aantal problemen die de 
realisatie van het nabuigen bemoeilijken: 

- Het verlengen van genitreerde snaren is slechts beperkt mogelijk. Hoewel de mogelijk
heden t.a.v. verlenging klein zijn vormt dit geen onoverkomelijk probleem. Proeven 
uit het verleden (1988) hebben uitgewezen dat het vergroten van de diameter tot 0,2 
mm haalbaar moet zijn. De consequentie van deze kleine vervormbaarheid is dat de T
maat spreiding verkleind moet worden van 104 ll (huidige situatie) naar 33/l (zie 
figuur 4.9). 
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figuur 4.9: huidige T-maat spreiding en benodigde - voor nabuigen 

- De nauwkeurigheid waarmee de eindpositie moet worden bereikt is zeer groot (5J.L). 
Hoewel het moeilijk is om een dergelijke nauwkeurigheid te bereiken, is dit niet 
onmogelijk. Door de benodigde voorbuigkracht te berekenen aan de hand van gemeten 
eigenschappen van de snaar wordt een nauwkeurigheid van ± 2 à 3/-L haalbaar geacht. 

- Uitgangspunt bij het nabuigen is het ontbreken van een buffermagazijn, waar snaren 
uit worden geselecteerd (dit zou neerkomen op de huidige situatie). Het verschil tussen 
de diameter van snaar 1 en snaar 2 in een pakket is groter dan 0,2 mm. Hieruit volgt 
dat van een snaar 1 niet een snaar 2 gemaakt kan worden bij het nabuigen. 

Het gevolg hiervan is dat aan de pakketteermachi11e na het nabuigen de snaren 1 t/ m 
12 in de juiste volgorde aangeboden moeten worden en de snaren dus ook in deze 
volgorde aangemaakt moeten worden (zie figuur 4.10). 

snaar 1,2,3, ... ,12 l voorbuigen wassen ...... 

1 ,2,3, ... ,12 

1 ,2,3, ... ,12 

dualharden nabuigen 

1 ,2,3, ... ,12 

pakket 
~ 

pakketeren 

figuur 4.10: nabuigen zonder buffer 

Wanneer er één snaar tussen deze 'trein' uitvalt, heeft dit tot gevolg dat de overige 11 
snaren hetzij gebufferd moeten worden tot een extra snaar is aangemaakt, hetzij als afval 
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moeten worden beschouwd. Omdat aan de nabuigmachine snaar 1 t/m 12 in de juiste 
volgorde moeten worden aangeboden, moeten deze door de voorgaande processen in de 
juiste volgorde worden aangemaakt en afgehandeld. Dit heeft tot gevolg dat: 

- De posities van de snaarnummers op de container die bij het dualharden worden 
gebruikt moeten bekend zijn bij het nabuigen zodat de toevoer in de juiste volgorde 
gebeurt. 

- Er moeten snaren dubbel aangemaakt worden bij het walsen t.b.v. kwaliteitscontrole 
na het dualharden. Van deze snaren moet de positie op de container bekend zijn. 

- De snaren mogen na het walsen pas op de container worden geplaatst nadat 12 snaren 
zijn gewalst. Dit is nodig om te voorkomen dat een snaarnummer wordt gemist bij het 
nabuigen a.g.v. storing van een walsmachine. 

Het nabuigen heeft dus tot gevolg dat de produktstroom door de fabriek zeer nauwkeurig 
moet worden beheerst en dat de besturing hiervan aanzienlijk complexer wordt dan met 
meten & selecteren het geval zou zijn. Het systeem is t.a.v. de output van pakketten 
gevoelig voor storingen op een willekeurige plaats in de lijn na het beitelontbramen. 

Het ontbreken van een buffermagazijn voor of achter het nabuigen leidt, in combinatie 
met de overige te overwinnen technische problemen, er toe dat m.i. het nabuigen een zeer 
risicovol project wordt. 

Indien het oorspronkelijke uitgangspunt wordt bijgesteld, zodat het toegestaan is om voor 
of achter het nabuigen een buffer te installeren, kan de complexiteit van het beheersen 
van de produktstroom worden verkleind. Hierbij kan dan bijvoorbeeld na het nabuigen 
een eenvoudig magazijn geplaatst worden. De functie van dit magazijn is niet het bufferen 
tegen stochastische procesopbrengst en storingen (huidige situatie), maar het vereenvoudi
gen van het beheersingsprobleem. 

Zoals aangegeven zouden de snaren in volgorde aan de nabuigmachine moeten worden 
toegevoerd als zonder buffer zou worden gewerkt. Dit heeft als consequentie dat in de 
hele lijn ieder snaarnummer identificeerbaar moet zijn. 

Wanneer wordt gewerkt met een buffermagazijn tussen nabuiger en pakketteerder, kunnen 
de snaren in willekeurige volgorde aan de nabuigmachines worden toegevoerd. Door 
meting kan deze machine het snaarnummer herkennen en de snaar verlengen tot de 
gewenste maat (zie figuur 4.11). 
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snaar 

pakket 

figuur 4.11: nabuigen met buffer 

Na het nabuigen wordt de snaar naar een buffermagazijn getransporteerd. In dit bufferma
gazijn worden de snaren per nummer opgeslagen (bijvoorbeeld één rek per nummer). Per 
snaarnummer hoeft alleen geregisteerd te worden Of er minimaal één snaar van dit 
nummer aanwezig is (T maat, snaarnummer, verblijftijd zoals in de huidige situatie zijn 
niet nodig, omdat alle snaren van hetzelfde nummer dezelfde maat hebben). 
Dit magazijn kan zeer eenvoudig worden uitgevoerd (geen robot nodig zoals bij de 
huidige meet-& selecteermachine; geen computer nodig voor berekening pakketsamenstel
ling en onthouden inhoud magazijn; er kan worden volstaan met een eenvoudige PLC). 
Omdat na het nabuigen elke snaar verwerkt kan worden tot een pakket, is een buffer van 
circa 100 snaren per snaarnummer waarschijnlijk voldoende. Wanneer op deze wijze 
wordt gewerkt is het niet langer noodzakelijk om van iedere snaar het nummer en de 
positie op de container als informatie vast te houden tot de snaar verwerkt is tot pakket. 
Tevens is door de introductie van de buffer het probleem opgelost dat indien één van de 
12 snaren zou ontbreken, er 11 afvalsnaren c.q. restsnaren zijn. 

Op deze wijze kan goedkoop een zeer complex probleem worden opgelost. De overige 
voorwaarden die nodig zijn voor nabuigen blijven echter nog steeds gelden! (verkleining 
T-maat spreiding tot 1/3 van de huidige situatie, het verlengen van genitreerde snaren, het 
beheersen van de T-maat bij nabuigen op 5fJ. nauwkeurig). Hierdoor blijft het een 
gecompliceerd, risicovol project, dat echter in principe mogelijk is. 

T.a.v. de exploitatiekosten gelden de volgende cijfers (zie appendix 3): 
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Meten & Nabuigen 
selecteren 

Vaste kosten [kfl] 1185 668 

Arbeid [kfl] 585 390 

totaal [kfl] 1.770 1.058 

tabel 4.12: overzicht kostenverschillen meten/selecteren vs. nabuigen 

De mogelijke besparing die kan worden gerealiseerd door het meten & selecteren te 
vervangen door het nabuigen is fl 0, 71 per band. 

De huidige geïnstalleerde capaciteit voor meten & selecteren is toereikend tot 1996. 
Wanneer er van uitgegaan wordt dat het nabuigen begin 1996 kan worden ingevoerd (er 
zijn dan drie jaar beschikbaar voor procesontwikkeling, machine-ontwerp, testen & 
validatie) volgt hieruit de potentiële besparing die kan worden gerealiseerd: 

Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 

afzet (bnd/jr *1000) 603 695 775 870 1000 

besparing a.g.v. nabuigen [kfl] 428 493 550 617 710 

cumulatieve besparing [kfl] 428 921 1.471 2.088 2.792 

tabel 4.13: overzicht besparingen door nabuigen 

De totale besparing die d.m.v. nabuigen kan worden bereikt is dus ongeveer 2, 8 miljoen 
gulden over een periode van vijf jaar. Hierbij zijn de ontwikkelkosten voor een dergelijk 
proces niet meegerekend en is van de optimistische veronderstelling uitgegaan dat een 
dergelijk proces een doorlooptijd van drie jaar heeft (van conceptueel idee tot en met 
implementatie). 

Vanwege de grote omvang van dit project, het relatief grote technologie risico, 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. 

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 (treksterkte, vermoeiingssterkte, E-modulus, hardbaarheid, nitreerbaarheid 
etc.). De kostprijs van dit materiaal is ongeveer fl 70, = per kilo (afhankelijk van de 
prijzen van kobalt en nikkel op de wereldmarkt). 
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Er leeft binnen VDT de gedachte om, indien mogelijk, gebruik te maken van alternatief 
snaarmateriaaL Hierbij komen o.a. als alternatieven in aanmerking: ultrafort ( ::::::< fl 40,
per kilo) en verenstaal ( ::::::< fl 10,-) per kilo. 

De potentiële besparingen per band komen daarmee op: 
fl 6,64 bij gebruik van ultrafort 
fl 13,29 bij gebruik van verenstaal. 

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. De oorzaken hiervoor waren de slijtage die optrad bij de buitenste 
snaren (contact met schakels) en tussen snaren onderling. 

Indien geaccepteerd wordt dat de treksterkte van de snaren uit alternatief materiaal kleiner 
is dan van het huidige materiaal, zou d.m.v. het aanpassen van het produktontwerp (het 
vergroten van de pakketdoorsnede en het aanpassen van het schakelontwerp) een band 
ontworpen kunnen worden die wel de geëiste levensduur heeft. 

D.m.v. interviews is onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van het toepassen van 
alternatief snaarmateriaal voor 
- produktontwerp 
- procesontwerp 
- fabricage 

produktontwerp 

Wanneer van verenstaal wordt uitgegaan voor snaarmateriaal, moet worden gerekend met 
een treksterktereductie en vermoeiingssterktereductie in de ordegrootte van 20%. Om 
eenzelfde specificatie te kunnen bereiken als met het huidige materiaal is een aanpassing 
van het ontwerp van pakketten en schakels nodig. 

T.a.v. de pakketten geldt dat het snaarvolume vergroot moet worden omdat eenzelfde 
belasting opgenomen moet worden door zwakker materiaal. Omdat de E-modulus van 
verenstaal groter is moeten dunnere snaren worden toegepast. Het is niet mogelijk om 
bredere snaren toe te passen omdat dit zou leiden tot het vergroten van de schakelsteek. 
Dit zou tot gevolg hebben dat de bestaande transmissieontwerpen ingrijpend zouden 
moeten worden aangepast, waardoor een dergelijke innovatie waarschijnlijk kansloos is. 
Om bij toepassing van dunnere snaren, van gelijke breedte, het snaarvolume te vergroten 
is het noodzakelijk dat het aantal snaren per pakket wordt vergroot. 

Door de vergroting van het aantal snaren per pakket moet de zadel-oorspleet van de 
schakel worden aangepast. Om eenzelfde specificatie te bereiken als met maragingstaal 
zijn waarschijnlijk twee of drie snaren per pakket extra nodig. Hierdoor is het waarschijn
lijk mogelijk om het gewenste snaarvolume te bereiken zonder de schakelsteek aan te 
passen. 

De aanpassingen die aan het produktontwerp plaats moeten vinden zijn gering (er van 
uitgaande dat het procesontwerp zodanig is dat reproduceerbaar snaren van goede 
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kwaliteit gemaakt kunnen worden). Het vergroten van de zadel-oorspleet is een relatief 
kleine aanpassing in het ontwerp. Overige geometrie aanpassingen zullen waarschijnlijk 
ook niet ingrijpend zijn. 

Vanwege de relatief geringe aanpassing aan het produktontwerp en omdat voortgebor
duurd kan worden op de bestaande kennis, is de verwachte doorlooptijd t.a.v. het 
wijzigen van het produktontwerp kort (ordegrootte maanden). 

Het test- en validatieprogramma dat moet worden doorlopen voordat een dergelijke band 
aan klanten geleverd zou kunnen worden is uitgebreider dan wanneer een bestaande band 
aan een nieuwe klant geleverd wordt. Dit programma is uitgebreider omdat meer 
onderzoek nodig is vanwege het onbekende bandgedrag en de onbekende invloed van 
spreiding in de materiaalparameters. 

procesontwerp 

Bij het gebruik van verenstaal als ingangsmateriaal voor de snaarproduktie zullen 
aanpassingen aan het huidige proces plaats moeten vinden. Deze aanpassingen hebben 
betrekking op de volgende processtappen: 

Na het walsen zullen de zijkanten van de snaren waarschijnlijk gepolijst moeten worden. 
Tijdens het walsen ontstaan microscheurtjes in de zijkant van de snaar. Deze dienen 
vanwege levensduureisen verwijderd te worden. 

De huidige gebruikte hardingstechniek is niet geschikt om snaren van verenstaal te 
harden. Hierdoor zal een andere hardingstechniek noodzakelijk zijn. 

Om de slijtvastheid te verbeteren is misschien een andere techniek nodig dan het huidige 
nitreren. Om de oppervlaktegesteldheid te verbeteren zijn drie technieken voorhanden die 
kunnen worden toegepast: het opzetten van een laag met de gewenste eigenschappen 
(coaten), het inbrengen van een laag met de gewenste eigenschappen (bijv. nitreren), en 
het omzetten van de buitenste laag (bijv. behandeling met laser). Of een van deze 
technieken (en zo ja welke) het gewenste resultaat op zal leveren is nog onbekend. Vast 
staat echter dat elk van deze technieken aanzienlijk kritischer zullen zijn m.b.t. procesbe
heersing dan het nitreren van het huidige materiaal (de nitreertemperatuur voor verenstaal 
ligt misschien te hoog om andere materiaaleigenschappen te behouden). 

Wanneer verenstaal als ingangsmateriaal gebruikt wordt kan waarschijnlijk het pijpgloeien 
na het lassen niet vervallen. 

Om de reproduceerbaarheid van de processen te waarborgen zullen de eisen m.b.t. 
zuiverheid en maatnauwkeurigheid in dezelfde ordegrootte liggen als voor het huidige 
materiaal. 

Omdat t.a.v. de processen die toegepast moeten worden bij het alternatieve materiaal nog 
weinig bekend is, is voor het ontwikkelen hiervan veel onderzoek vereist. De doorlooptijd 
om dergelijke processen te ontwikkelen ligt in de ordegrootte van enkele jaren, afhanke-
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lijk van de mate van bekendheid van de te gebruiken technieken. 

De grootste moeilijkheden die bij toepassing van alternatief materiaal moeten worden 
overwonnen liggen dus in het procesontwerp. Als de procesontwikkelafdeling er in slaagt 
om processen te ontwikkelen waarmee, reproduceerbaar snaren van goede kwaliteit 
kunnen worden geproduceerd, is het aanpassen van het produktontwerp relatief eenvou
dig. 

Indien er van wordt uitgegaan dat dit kan worden gerealiseerd, is het waarschijnlijk (doch 
niet zeker) dat d.m.v. wijziging van het produktontwerp banden kunnen worden geprodu
ceerd die eenzelfde specificatie kunnen bereiken als m.b.v. het huidige materiaal mogelijk 
lS. 

fabricage 

De gevolgen van het toepassen van alternatief snaarmateriaal voor de fabricage zijn 
waarschijnlijk de volgende. 

Omdat verenstaal zeer corrosiegevoelig is, is de bescherming van de snaren tegen corrosie 
nog kritischer dan in de huidige situatie. Dit betekent dat bij storingen in de lijn het 
onderhanden werk gepreserveerd moet worden. Misschien is zelfs het produceren in een 
geconditioneerde ruimte noodzakelijk. De grotere corrosiegevoeligheid betekent dat in de 
fabricage een nog grotere discipline m.b.t. de handling van snaren vereist is. 

Behalve corrosiegevoeligheid zijn er waarschijnlijk geen andere veranderingen die 
bijzondere aandacht behoeven. 

Bij de gevolgen voor het procesontwerp is reeds opgemerkt dat de processen waarin 
verandering optreedt waarschijnlijk kritischer zullen zijn m.b.t. de beheersbaarheid. Dit 
betekent dat hiervoor extra aandacht nodig is in de fabricage. 

Hoewel de proceskeuze nog niet vaststaat is het al wel duidelijk dat bij elk van de 
processen geen speciale aandacht nodig is t.a.v. milieu en/ of veiligheid t.o.v. de huidige 
situatie. 

M.b.t. de opslag van coilmateriaal zullen waarschijnlijk geen speciale maatregelen nodig 
zijn in vergelijking met de huidige situatie: het coilmateriaal moet gepreserveerd worden 
met olie en verpakt in plastic met vochtabsorbeerder. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het gebruik van alternatief snaarmateriaal de 
grootste vis in de vijver van de kostprijsreducerende ideeën is. De grootste moeilijkheid is 
het ontwikkelen van een proces waarmee reproduceerbaar, snaren van goede kwaliteit 
gemaakt kunnen worden. De doorlooptijd van het project is voor het grootste deel 
afhankelijk van het ontwikkelen van het proces, de doorlooptijd voor het aanpassen van 
het produktontwerp is relatief kort. T.a.v. de fabricage geldt clat extra aandacht nodig is 
voor de kritischer wordende processen, maar dat geen bijzondere acties nodig zijn. 
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Bij een eerste inventarisatie zoals deze door mij is uitgevoerd lijkt het project haalbaar, 
waarbij de ontwikkeltijd in de ordegrootte van enkele jaren ligt. Of dit vermoeden 
bewaarheid kan worden zal middels een gedetailleerde haalbaarheidsstudie aangetoond 
moeten worden. 
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Appendix 1: 

Kostprijsvergelijking ringbuigen vs. huidige pijpfabricage 

uitgangspunten: 

- produktie: 235 dagen/jr; 3-ploegen 
- rekensnaar: Dsnrl = 203 mm 

bsnr = 10,0 mm 
# snaren per pakket = 19 

Gsnr netto: 0,1860 kg 

Gsnr bruto: 0,2215 kg 

- slitbreedte ring: 10,55 mm; 49 ringen/pijp 

(idem) 
(idem) 

(=gewogen gemiddelde realis ti
sche verkoopschatting) 

(s.m. marag. staal: 8,1 * 103 

kg/m3) 

(afval: 1% begin & einde coil 
5 % lasinloop & op spanning 
slitten 
5% beitelootbramen 

uitval: 6% lijnafkeur) 

- materiaalprijs: huidige breedte: fl 70, =/kg; smal materiaal: fl 76, =/kg 
- kosten directe arbeid: fl 65.000, = /jaar 3-ploegendienst 
- afschrijving: 7 jr, lineair 
- rente: 10% gem. geïnv. vermogen 
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Pijp- & ringproduktie als in de huidige situatie 

capaciteit per bewerking: 
- afwikkelen t/m gloeien: cap. huidige machines * 49/55 * 20119 
- ringslitten/beitel~ntbramen: cap. huidige machine * 20119 

bewerking #machines Capaciteit Investering #operators 

afwikkelen 
knippen 

rondzetten 

ontvetten 

lassen 

gloeien 

ringslitten 
bei tel on tbramen 

totaal 

- huisvesting: 
- hulpstoffen: 

afwikkelen t/m lassen: 

gloeien: gassen N2 
H2 

RBO: 

- energ1e: 
afwikkelen t/m gloeien: 
RBO: 

FKP t/m beitelontbramen 

Kosten [kfl] 

Vaste kosten: fl 2.253 
Directe arbeid: fl 1. 755 
Indirect materiaal: fl 2.366 

Direct materiaal: fl 15.500 

1 

1 

2 

3 

3 

9 

[Bnd/jr *1000] [kfl] 

197 kfl 

666 kfl 

1163 110 
3 

1163 100 

1746 100 
9 

1258 750 

1376 2.400 3 

1070 7.200 12 

1070 10.660 27 

(153.000 * 1000/240 * 55/49 * 19/20; 
PMS-norm 1992 gecorrigeerd voor pak
ketopbouw rekensnaar) 

27 kfl (13,56 kg/charge à fl 0,64/kg) 
(0, 18 m3/charge à fl 2,62/kg) 1 kfl 

1.530 kfl ( 1. 250 ringen/beitelplaatje à fl 85, = 
1, 6 * 106 ringen/ set slitmessen 
aanschaf: fl 1.200, = 

75 kfl 
67 kfl 

20 * herslijpen à fl 570, =/set) 

(120 kW à fl 0, 11/kWh) 
(9 * 12 kW) 

incl. gloeien excl. gloeien 

fl 2,25 
fl 1,76 
fl 2.37 
fl 6,38 

fl 15,50 
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Ringbuigen & laserlassen 

capaciteit per bewerking: 
- ringbuigen & laserlassen: bruto 60 ringen/min; (netto 80% bezetting: 48 ringen/uur) 
- ringloeien: uitgaande van snaargloeioven lijn 2 (doorloopoven): 

cap. lijn 2 * 20119 * 1,7 (Dsnr = 1,7 Dring) 

bewerking #machines 

ringbuigen & 
2 

laserlassen 

ringgloeien 3 

beitelontbramen 9 

totaal 

- huisvesting: 
- hulpstoffen: 

ringbuigen & laserlassen 
ringgloeien 

Capaciteit Investering #operators 
[Bnd/jr *1000] [kfl] 

I 

88 kfl 

550 kfl 
765 kfl 

1.710 1.800 3 

1.058 2.100 0 

1.070 4.500 6 

1.058 8.400 9 

(schatting incl. energie) 
(snaargloeioven lijn 2: N2: 51,6 m3/u 

II2: 1,4 m3/u) 
beitelontbramen 1.290 kfl (beitelplaatj es) 

- energie: 
ringgloeien 
beitelontbramen 

FKPt/m beitelontbramen 

Kosten [kfl] 

Vaste kosten: 
Directe arbeid: 
Indirect materiaal: 

Direct materiaal: 

fl 1.708 
fl 650 
fl 2.824 

fl 15.990 

186 kfl 
33 kfl 

(3 * 100 kVV à fl 0,11/kVVh) 
(9 * 6 kVV) 

incl. gloeien excl. gloeien 

fl 1,71 
fl 0,65 
fl 2.82 
fl 5,18 

fl 15,99 
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Samenvatting bandfabricagekosten per alternatief 

inclusief gloeien exclusief gloeien 

plaatknippen ringbuigen plaatknippen ringbuigen 

V as te kosten 2,25 1,71 1,72 1,29 

Directe arbeid 1,76 0,65 1,56 0,65 

Indirect materiaal 2,37 2,82 2,30 1,87 

Direct materiaal 15,50 15,99 15,50 15,99 

Totaal 21,88 21,17 21,08 19,78 
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Appendix 2: 

Kostprijsvergelijking standaardisatie- & beitelontbraamalternatieven 

Onderstaand worden alternatieven geëvalueerd t.a.v. de realisatie van het beitelontbra
men. Deze alternatieven komen voort uit combinaties van: 

A. flexibele machines c.q. niet flexibele machines 
B. standaardisatie van coilmateriaal zoals beschreven in 4. 2. 

Ad A. De capaciteit van een beitelontbraammachine = 9145 banden/periode. Het aantal 
benodigde machines wordt als volgt bepaald: 
in het geval van niet flexibele machines: per variant: de periodevraag/capaciteit, 
afgerond naar boven (wegens ondeelbaarheid); 
in het geval van flexibele machines wordt het aantal machines dat flexibel moet 
zijn bepaald door dat deel van de vraag dat niet geproduceerd kan worden met 
dedicated machines, te produceren met flexibele machines. Het aantal dedicated 
machines wordt bepaald door: periodevraag/capaciteit afgerond naar beneden. 

Ad B. Bij elk van de alternatieven m.b.t. standaardisatie wordt de maximale staffelkor
ting verkregen, zodat dit geen reden tot voorkeur voor een alternatief vormt. 

Hieruit volgen de volgende combinaties: 

niet flexibel flexibel 

1 dikte; 4 .. 9 ringdiameters 1 2 

4 .. 9 dikten; 1 ringdiameter 3 

combinatie 4 5 

Voor elk van deze combinaties worden de exploitatiekosten bepaald. Deze worden hier 
bepaald door voor de alternatieven de som van de voorraadkosten en de vaste kosten te 
berekenen. De vaste kosten worden berekend als 20% van het geïnvesteerd vermogen 
(14,3% afschrijving, 10% rente op gemiddeld geïnvesteerd vermogen, 0,7% voor 
gebouwen en huisvesting). T.a.v. de variabele kosten wordt aangenomen dat deze voor 
elk van de alternatieven gelijk zijn. 

M.b.t. investeringen gelden de volgende bedragen: 
- investering per beitelontbraammachine: fl 500.000 
- investering per wisselmodule: fl 150.000 
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toelichting per alternatief 

1. Bij dit alternatief wordt voor iedere snaardiametervariant een bijbehorende ringdiame
ter geproduceerd. 

2. Bij alternatief 2 wordt ook voor iedere snaardiametervariant een bijbehorende ringdia
meter geproduceerd. In het realistische scenario kan door aanschaf van één flexibele 
machine het totaal aantal machines worden beperkt tot 9. Deze machine moet dan 
geschikt zijn om 4 diametervarianten te verwerken. Hiervoor zijn 3 extra wisselmodu
les nodig. In het optimistische scenario kan door aanschaf van 3 flexibele machines het 
totaal aantal machines worden beperkt tot 14. Deze flexibele machine moet dan 
geschikt zijn om 9 diametervarianten te verwerken. In het optimistische scenario zijn 
dus 3*8 = 24 extra wisselmodules nodig. 

3. In het geval van alternatief 3 wordt er één ringdiameter geproduceerd (verschillende 
materiaaldikten). Dit heeft tot gevolg dat er geen flexibele machines aangeschaft 
hoeven worden, omdat de beitelontbraammachine verschillende dikten zonder aanpas
sing kan verwerken. 

4. Bij alternatief 4 wordt in het realistische scenario één snaardiametervariant geprodu
ceerd m.b.v. één ring diameter; de overige 3 snaardiametervarianten worden ook 
geproduceerd met één (afwijkende) ringdiameter. In het optimistische scenario worden 
6 snaardiametervarianten met de ene ringdiameter geproduceerd en 3 snaardiameterva
rianten met de andere ringdiameter. 

5. Bij alternatief 5 wordt op dezelfde wijze gestandaardiseerd als in het geval van 
alternatief 4. In het realistische scenario kan door aanschaf van één flexibele machine 
het totaal aantal machines beperkt blijven tot 9. De flexibele machine moet in dit geval 
geschikt zijn om 2 diametervarianten te verwerken. Hiervoor is dus 1 extra wisselmo
dule nodig. In het optimistische scenario zouden 14 machines benodigd zijn, waarvan 
2 flexibel. Hiervoor zijn dus 2 extra wisselmodules nodig. 

Voorraadkas ten 
De voorraadkosten worden hier bepaald onder de volgende aannamen: 
- de vraag naar een bepaalde variant is normaal verdeeld 

de gemiddelde vraag per periode (JJ.) = jaarvraag/13 
in 99% van de gevallen is de realisatie van de periodevraag ~ 2 * de gemiddelde 
periodevraag3; hieruit volgt: avraag = JJ./2,33 
de vragen naar verschillende snaardiametervarianten (en dus grondstofvarianten) zijn 
onderling onafhankelijk 
de grondstofkosten per pakket zijn: fl 15,50 
de voorraadkosten bedragen 20% van de kosten per pakket (10% rente, 10% opslag
kosten) 

3 In de periode 1990-1991 was de grootste afwijking van de gemiddelde periodevraag: 
1,9 *de periodevraag. 
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De voorraadhoogte xi kan dan worden bepaald met: 

P(Di ~ xi) :5 0,001 
hieruit volgt dat xi = 3,1 * ai + IJ-

Di = realisatie periodevraag variant i 
xi = voorraadhoogte variant i 
ai = spreiding periodevraag variant i 
IJ-i = gemiddelde periodevraag naar variant i 

periodevraag per snaardiametervariant IJ-i (i= Dsnr1 

iJ-189 5 iJ-203 iJ-208 8 iJ-226 iJ-192 iJ-218 iJ-220 J-1.221 

realistisch 27692 10770 31540 6923 - - - -

optimist. 31538 10770 38847 8461 1923 2307 3076 20000 

De voorraadkosten zijn dan: (E xj) * fl 15,50 * 0,2 

Vaste kosten 

M.b.t. het aantal benodigde machines geldt onderstaande tabel: 

realistisch scenario 

variant 189,5 203 208,8 226 

vraag 27.692 10.770 31.540 6.923 

aantal machines (N) 3,02 1,17 3,44 0,75 flexibel totaal 

1 Nkeuze 4 2 4 1 - 11 

2 Nkeuze 3 1 3 1 1 9 

3 Nkeuze 9 - 9 

4 Nkeuze 4 6 - 10 

5 Nkeuze 3 7 1 9 

iJ-230 

-

3846 

Voor het optimistische scenario is het aantal machines op soortgelijke WIJze bepaald. 
Hieruit volgt het onderstaande overzicht m.b.t. kosten: 
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realistisch scenario 

aantal aantal vaste voorraad- totaal 
machines modules kosten kosten exploitatie 

[kfl] [kfl] ko:;ten [kfl] 

1 11 - 1.100 420 1.520 

2 9 3 990 420 1.410 

3 9 - 900 556 1.456 

4 10 - 1.000 446 1.446 

5 9 1 930 466 1.376 

optimistisch scenario 

aantal aantal vaste voorraad- totaal 
machines modules kosten kosten exploitatie 

[kfl] [kfl] kosten [kfl] 

1 19 - 1.900 604 2.504 

2 14 24 2.120 604 2.724 

3 14 - 1.400 872 2.272 

4 14 - 1.400 678 2.078 

5 14 2 1.460 678 2.138 
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Appendix 3: 

Kostprijsvergelijking nabuigen vs. meten/selecteren 

Meten/ selecteren 

Bewerking benodigd capaciteit Investering 
#machines [bnd/jr * 1000] [kfl] 

Meten & selecteren 5 1.096 6.000 

Machines: soortgelijke machines als de huidige lijn 2 machines 
benodigde ruimte: 110 m2 

energie: 5 kW/machine 

Na buigen 

bewerking #machines capaciteit Investering 
[bnd/jr * 1000] 

nabuigen 8 992 2.800 

pakketeren 8 1.160 200 

#operators 

94 

#operators 

6 

Machines: nabuigmachines: soortgelijke machines als de huidige voorbuigmachines 
lijn 2 

--+ capaciteit gelijk aan voorbuigmachine lijn 2 
- investering per machine: 350 kfl (voorbuigmachine lijn 2: 240 
kfl; vanwege de grotere nauwkeurigheid en complexere besturing 
duurder) 

pakketeerunits: gelijke pakketeerunits als de huidige pakketeerunits 
van de meet- & selecteermachines 

Additionele investeringen: 
- extra investeringen t.b.v. buffermagazijn (geschatte invester
ing: 250 kfl) 

benodigde ruimte: 200 m2 

energie: 25 kW 

4 Het benodigde aantal operators is geschat i.s.m. de produktiemanager 
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Meten & Nabuigen 
selecteren 

Vaste kosten 1185 668 

Arbeid [kfl] 585 390 

Indirect materiaal 
12 12 

(energie) [kfl] 

totaal [kfl] 1.782 1.070 

Hieruit volgt: kostprijs per band bij produktie van 1 miljoen banden/jaar: 
meten & selecteren: fl 1,78 
nabuigen: fl 1,07 

mogelijke kostprijsreductie door nabuigen: fl 0,71 

4.43 



Bijlage 5 

Technologieanalyse: montage 



5 Montage 

5.1 De huidige situatie: technisch systeem 

Bij de montage worden pakketten en schakels samengevoegd tot een band. In de huidige 
situatie vinden bij de montage de volgende bewerkingstappen plaats: 

schakels 

snaarpakketten 
MONTAGE 

figuur 4.1: montage als black-box 

gepreserveerde 

en verpakte 

banden 

Als wordt ingezoomd op de montage kunnen de volgende deelprocessen worden onder
scheiden: 

meten & 
sorteren 

\ 
1 

: •I schakels ~ 1-.1 -.~.' 
\ 1 , 

1 
mixen 

i meten & 
I 
1 selecteren I 

v 

opslag 

preserveren 

I 

opslag '-., 
systeemgrens 

figuur 4. 2: deelprocessen montage 

5.1 

verpakken 

opslag 



Wanneer vervolgens nogmaals wordt ingezoomd op de assemblage kunnen de volgende 
deelprocessen worden onderscheiden: 

schakel - ---

mix vullen 

trilvoeders ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. 
I r I 

I I A ' 

snaar- W stempelen afnemen streng; " - - ' 
pakket ~ 

I 

lacetcontrole 
I I ··~eng plaatsen op linker-

~ 
afvullen I 

~ 

pakket pakket band 
.... 

I 

I I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t· .................. . 
I 

plaatsen I 
I 

I 
meten 

I 
controle controle 

~~ rechterpakket j aantal 
eindspeling ' oren snaren 

I ' 
I I 

I I 

I corrigeren 
~ 

I 

I I 

I s: eindspeling ' 
I I 

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

plaatsen atvoeren duwband 
'-+ 

dips band 

----

figuur 4. 3: deelprocessen assemblage 

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 t.b.v. de eindmontage (B) bedragen waarschijnlijk 70% 
van de totale cyclustijd. 

De hulpmiddelen die gebruikt worden bij de montage bestaan uit eenvoudige gereedschap
pen en machines: 

2 mixmolens (betonmolen met binnenvoering) 
6 trilvoeders en werktafels met stempelautomaten, en voelermaten 
1 preserveerbak en uitlekbaan 
1 verpakkingsmachine 
6 facetcontrole-microscopen 

De montage is door het geringe geïnvesteerde vermogen in machines een arbeidsintensie
ve bewerking. 

Omdat in de huidige situatie de output van de montage, en dus van de fabriek als geheel 
mensafhankelijk is, wordt door het produktiemanagement overwogen om de montage te 
mechaniseren. Om van deze mechanisatie de financiële knelpunten te achterhalen, is 
i.s.m. een medewerker van de afdeling proces-engineering een concept gemaakt van een 
bandenbouwmachine. Dit concept wordt in de volgende paragraaf besproken. 
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5.2 Concept bandenbouwmachine 

figuur 4. 4: lay-out concept bandenbouwmachine 

5.2.1 Principe 

Schakels worden vanuit trilvoeders (A) naar een opneempositie (B) getransporteerd. Hier 
worden de schakels opgestapeld tot een streng met een bepaalde lengte. De lengte van 
deze streng is ongeveer 45 schakels (dikte schakel 1,5 mm). Wanneer een streng is 
opgestapeld wordt deze door een overzetter (D) naar een meetpositie (C) gebracht waar 
de lengte precies wordt gemeten (recht of krom (over de kantellijn), nog nader te 
bepalen). De streng wordt vervolgens naar een magazijn getransporteerd en gebufferd. 

Door gebruik te maken van de natuurlijke variatie in schakeldikten en door de link te 
leggen tussen pakketdiameter en benodigd aantal schakels moet het mogelijk zijn een 
aantal strengen te combineren tot een band. Ter indicatie de volgende gegevens die 
betrekking hebben op de huidige situatie: 

De diktetolerantie op schakels is ± 35 J.t (dit betekent dat bij gemiddeld 300 scha
kels/band (2,25 mm) het werkelijke aantal kan variëren tussen 295 en 305 schakels 
nog afgezien van het aantal vulschakels). 

De tolerantie op de pakketdiameter is ± 200 J.t 
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Het magazijn is uitgevoerd als een carrousel, waarbij steeds een lege positie voor de 
aanvoer wordt voorgedraaid (E), en daarna een volle, geselecteerde positie voor de afvoer 
wordt voorgedraaid (F). Er wordt van uitgegaan dat een buffering van 100 strengen 
voldoende moet zijn om met een afdoende rendement banden te bouwen. Dit zou leiden 
tot een carousseldiameter van ::::: 1400 mm. 

N.B. dit is een intuïtieve aanname, om dit te verifiëren zal een simulatie nodig zijn, om 
van te voren in te kunnen schatten of de ordegrootte van dit getal juist is. 

Waarschijnlijk zal bij deze machine hetzelfde fenomeen optreden als bij de snaren meet-& 
selecteermachine: er zullen tijdvervuilde strengen voorkomen die niet eenvoudig combi
neerbaar zijn tot banden. Hierin is voorzien door een retourbak (G) te installeren: tijdver
vuilde strengen worden hierin afgevoerd en kunnen weer bij de trilvoeder worden 
ingevoerd. De ernst van dit verschijnsel zal beperkt blijven omdat i.t.t. snaren, de 
strengen in principe identiek zijn (er bestaat niet zoiets als een strengnummer). 

Wanneer de besturing strengen heeft gecombineerd tot een band worden de strengen door 
de caroussel voorgedraaid voor de opneempositie (volgorde is niet van belang i. t.t. snaren 
meet- & selecteermachine). Een opnemer (H) neemt de schakels van de caroussel en 
plaatst ze op de montagetafel (1). De montagetafel bestaat een rails die opengeklapt kan 
worden. Om de opnemer eenvoudig te kunnen houden is wordt de montagetafel geroteerd. 
Nadat de laatste streng is geplaatst wordt de rails gesloten. De montagetafel wordt 180° 
verdraaid. 

Vanuit de pakketaanvoer (K) wordt het pakket nu op de schakels geplaatst. De constructie 
van de pakketgrijper zal zodanig moeten zijn dat de schakels eerst gericht worden (ze 
hangen immers voor- of achterover) voordat het pakket wordt geplaatst. 

Nadat het linkerpakket is geplaatst wordt de band omgedraaid en wordt het rechterpakket 
geplaatst (een alternatief is het opnemen van de band, vervolgens het rechterpakket 
toevoeren, en daarna de band met linkerpakket op het rechterpakket plaatsen). 

Vervolgens wordt de complete band van de montagetafel genomen en afgevoerd (L) naar 
de stempelautomaat (M). Hier wordt de band gestempeld en van clips voorzien, waarna 
de band gepreserveerd (N) en verpakt (0) kan worden. 

5.2.2 Capaciteit 

In het kader van fabriek 2000 is uitgegaan van de realistische verkoopschatting van één 
miljoen banden per jaar. Dit betekent dat een netto capaciteit van 4.250 banden per dag is 
vereist. 

Om de takttijd van de machine te bepalen is voor de delen A t/m I een netwerkdiagram 
opgesteld. De delen J t/m 0 zijn niet nader beschouwd omdat wordt verwacht dat deze 
bewerkingen ruim binnen de cyclustijd van de bandenbouwmachine kunnen worden 
verricht. 
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Netwerkdiagram van een deel van voorgestelde bandenbouwmachine 

figuur 4.5: netwerkdiagram deel bandenbouwmachine 

Uit dit diagram volgt een cyclustijd van drie seconden per streng. Er ZIJn tien strengen 
nodig per band, hetgeen resulteert in een takttijd van 30 sec/band. 

Bij 30 sec/band is de bruto capaciteit: 120 banden/uur. 
Dit komt overeen met een netto capaciteit (80% rendement) van 96 banden/uur. 

Hieruit volgt de jaarcapaciteit (235 dgn à 24 uur): 541.000 banden. 

Voor de produktie van één miljoen banden per jaar zijn dus twee machines benodigd. 
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5.2.3 Ontwerprisico's en beperkingen 

Ontwerprisico's 

De grootste moeilijkheden waarvoor een oplossing gevonden dient te worden liggen in het 
montagedeel van de machine. 

Waarom is dit moeilijk? 
Het construeren van een rails c.q. opspanmechanisme dat zodanig gesloten kan 
worden dat een band ontstaat waarop een pakket kan worden geplaatst is kritisch. 
Het sluiten dient zodanig te gebeuren dat de nop van schakel 1 aansluit bij de kuil 
van schakel 450. Gezien de geringe speling van de nop in de kuil levert dit een 
groot positioneringsprobleem op. 
Het plaatsen van de pakketten op de rondgezette streng dient voorzichtig te 
gebeuren om beschadigingen te voorkomen. Dit houdt in dat de 450 losse schakels 
t.o.v. het pakket nauwkeurig gepositioneerd moeten worden. Hierbij is de toleran
tie op de pakketdiameter een handicap omdat hierdoor niet met een vaste aanslag
mal of iets soortgelijks gewerkt kan worden. 
Nadat het eerste pakket is geplaatst moeten de schakels met het pakket worden 
opgenomen en moeten beide nauwkeurig gepositioneerd worden t.o.v. het tweede 
pakket. Hierbij treedt hetzelfde probleem op als bij het plaatsen van het eerste 
pakket. 

Beperkingen 

In de toekomst zullen meerdere schakeltypen worden geproduceerd. Dit betekent 
variatie van steekmaat, kophoogte en spleetbreedte. Deze variatie heeft voorname
lijk betrekking op de delen A t/m I van de machine. Variatie van steekmaat is met 
name vervelend voor trilvoeders en opnameposities. Variatie van spleetbreedte is 
vervelend voor het montagedeel (constructie rails en positionering pakket). Het 
zodanig ontwerpen van dit deel van de machine dat eenvoudig kan worden 
omgesteld naar een ander schakeltype vereist waarschijnlijk dure oplossingen 
(wisselmodules). 
In de toekomst zal het aantal diametervarianten toenemen. Dit houdt in dat ook de 
montagemachine geschikt zal moeten zijn voor verschillende diameters. Dit heeft 
voornamelijk betrekking op de delen I t/m 0 van de machine. Naast de aangege
ven positioneringsproblemen zal dus een oplossing gevonden moeten worden voor 
het hanteren van verschillende diameters. Dit lijkt relatief eenvoudig realiseerbaar. 

Samenvattend: 

In eerste aanleg lijkt het principieel mogelijk om een bandenbouwmachine te 
ontwerpen. 
De grootste moeilijkheden die opgelost moeten worden liggen in het montagedeeL 
Flexibiliteit van deze machine is een verhaal apart. 
Voordat een volledig ontwerp wordt gemaakt is het gefaseerd testen van de 
principewerking van de diverse modules aan te raden. 
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5.2.4 Schatting benodigde investering mechanisatie bandenbouw 

Mechanische componenten 

Schakelaanvoer 

9 * trilvuller (100 schakels/min) fl 315.000 
6 * opnamepositie fl 6.000 
1 * frame (volledig) fl 30.000 
1 * meetpositie fi 25.000 

fl 376.000 

Meten/ selecteren 

1 * caroussel met 100 strengposities fl 50.000 
1 * retourbak ongesorteerd fl 1.000 

fl 51.000 

Montage 

1 * draaitafel schakelopzetten & spanmechanisme fl 35.000 
1 * draaitafel pakketopzetten & meten (incl. wissel) fl 20.000 

fl 55.000 

Pakketaanvoer & -afvoer 

aanvoer pakketten fl 10.000 
omkeermechanisme linkerpakket & schakels fl 10.000 
afvoer banden fl 10.000 

fl 30.000 

Overige handelingen 

stempelstation fl 20.000 
preserveerstation fl 20.000 

fl 40.000 

Koppelingen tussen stations 

toevoer piek & place unit (van strengopneemstations fl 40.000 
naar caroussel: 7 pos. aanlopen, X-Z beweging, 3 m/s, 
repeteernauwkeurigheid ± 0, 1 mm) 
schakeloverzetter caroussel-bandmontage fi 10.000 

fl 50.000 

Totaal mechanische componenten: fl 602.000 
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Besturing 

Hardware 
3 servomotoren: 
(inclusief 
versterkerkaarten) 

- piek & place unit 
- meet- & selecteercaroussel 
- schakelopzet 

opnemers/sensoren ::::: 20 stuks à fl 500,
uitgebreide PLC (aansturen machine) 
besturingskasten 
80486 computer (berekening meten/selecteren 

strengen) 

Software 

programmatuur PLC: ::::: 100 IlO 
(ref. schakel meet- & sorteermachine 
133 1/0: fl 67.000 (1991) 
programmatuur PC 
(ref. schakel meet- & sorteermachine 
fl 28.000) 

Totaal besturing: 

Totaal bandenbouwmachine: 
Onvoorzien (10%) 

Ontwikkelkosten: 4 manjaar à fl 160.000 

Totale kosten voor 2 machines (1 miljoen banden/jaar) 

5.8 

fl 45.000 

fl 10.000 
fl 10.000 
fl 10.000 
fi 10.000 
fl 85.000 

fl 60.000 

fi 30.000 
fl 90.000 

fl 175.000 

fl 777.000 
fi 78.000 
fl 855.000 

fl 640.000 

fl 2.350.000 



Bijlage 6 

Berekening fabricagekostprijs, 
vergelijking met learning curve 



6 Fabricagekosten en learning curve 

Om een vergelijking mogelijk te maken met de fabricagekosten zoals deze zijn geschat 
m.b.v. de experience curve zullen in deze berekening dezelfde kostenposten worden 
opgenomen te weten: 

1. Direct materiaal 
2. Directe arbeid 
3. Indirect materiaal 

3.1 energie 
3.2 Niet Produktie Goederen (hulpstoffen) 

4. V as te kosten 

Ondersteuning (kwaliteitsdienst, technische dienst, materials management en proces 
engineering) wordt in deze berekening niet opgenomen. In de gegevens waarop de 
experience curves zijn gebaseerd wordt ondersteuning niet afzonderlijk toegerekend naar 
snaren, schakels en montage zodat geen vergelijking mogelijk is. Er wordt uitgegaan van 
een jaarproduktie van 980.000 banden/jaar. 

6.1 Fabricagekosten schakels 

1. Direct materiaal: 

uitgangspunten: 
Dsnr = 203 mm (gewogen gemiddelde realistische verkoopschatting) 
Hieruit volgt: 450 schakels/band 
gewicht per schakel 1,841 gr (gewogen gemiddelde 24/6 en 24/12 schakel; dikte: 
1,5 mm) 
netto gewicht band: 0,828 kg 

afval (strips): 50% 
uitval: lijnafkeur 3% 
bruto gewicht band: 1,781 kg 

materiaalprijs: fl 7, 10/kg (getrapt materiaal) 

materiaalkosten: 1,781 * fl 7,10 = fl12,65 

kosten/band: fl12,65 
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2. Directe arbeid: 

Jaarkosten per operator in 3-ploegendienst: fl 65.000, = 
benodigd aantal operators: 
Stanzen (inclusief gereedschapslijpen): 20 
Wassen/harden/trommelen: .6 
Totaal: 26 

Kosten/jaar: 26*65.000 = fl1.690.000 

kosten/band: fl 1, 72 

3. Indirect materiaal 

3. 1 energiekosten 

overzicht energiekosten 

verbruik per aantal bezettings-
machine [kW] machines graad1 

Stanzen 46 4 0,77 

Wassen 41 2 0,56 

Harden/ wassen/ 
195 2 12 

ontlaten 

Trommelen3 20 7 0,95 

Totaal 

tabel 6.1: energiekosten schakelproduktie 

1) netto capaciteit per jaar/jaarvraag 

kosten 
[kfl] 

88 

37 

242 

83 

450 

2) bezettingsgraad = 75%, de oven verbruikt echter ook energie als niet wordt 
geproduceerd. 

3) uitgaande van trommelmachines met een 1,5 * zo grote capaciteit als de huidige 
machine 

Kosten: 
verbruik per machine * aantal machines * bezettingsgraad * 235 dgn/jr * 24 uur * fl 0,11 

Kosten/band: fl 0,46 
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3.2 niet produktiegoederen 

Stanzen 

uitgangspunten: 
produktie: 980.000*450* 1/0,98 = 4,5 * 108 schakels 
standtijden gereedschap o.b.v. HSS, geschat door JvL volgens tabel 

Onderdeel Standtijd prijs/stuk verbruik kosten 
[1 06 slagen] [fl] [fl] 

profielsnijder 2 1.780 225 400.500 

set vulplaten 
voor profiel- 80 15.000 6 90.000 
snijder 

uitwerper1) 4 4.000 113 452.000 

snijplaat 4 2.370 113 267.810 

kuilvormer 2 390 225 87.750 

nophoogte-
3 380 150 57.000 

begrenzer 

inzetstuk 
20 1.800 23 41.400 

leiplaat 

totaal I 1.369.460 I 
tabel 6. 2: verbruik gereedschapdelen stansen 

1) Herslijpen uitwerper na 200.000 slagen: 20* herslijpen per uitwerper 
stel slijpkosten wegens grote aantallen 80% van huidige slijpkosten = fl 600,
= > slijpkosten: 20*113*fl 600 = fl 1.356.000 

Overige NPG (preserveerolie, stansolie, nebol, oil sorbent) evenredig met verbruik in 
huidige situatie: normverbruik 1992 (692.640 kg strip): fl 125.127 (bron: produktie

normen 1992, intern rapport) 

verbruik: 1.656.000/692.640 * 125.127 = fl 299.160 

totaal NPG stanzen: gereedschap 
slijpkosten 
overige NPG 

kosten/band: fl 3,09 
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Wassen 

uitgangspunt: pnnc1pe wassen gelijk aan huidige pnnc1pe; verbruik NPG (wasmiddel) 
evenredig met huidige situatie: 

Harden 

normverbruik 1992: (216.000 kg schakels): fl 11.799 

verbruik: (980.000*0,828/216.000) * 11.799 = fl44.324 
kosten/band: fl 0,05 

uitgangspunt: gebruik van dezelfde hardingsinstallaties als in de huidige situatie; verbruik 
NPG (hardingsolie en methanol) evenredig met huidige situatie: 

normverbruik 1992: (216.000 kg schakels): fl 47.341 

verbruik: 980.000*0,828/216.000 * fl 47.341 = fl 177.844 
kosten/band: fl 0,18 

Trommelen 
uitgangspunten: 
stenen: 

trommeltijd: 3 uur 
standtijd stenen: 21 uur (geschatte standtijd bij gebruik stenen 
formaat 4; PH) 
gebruik 90 kg machines; vulling: 90 kg stenen & 90 kg schakels 
kostprijs stenen: fl 6,50/kg 

kosten/band: (90*6,50)/(7* (90/0,828)) = fl 0,77 

compound: principe gelijk aan huidige situatie; geschat verbruik evenredig met huidige 
situatie: 
normverbruik 1992 (216.000 kg schakels): L55 & L116: t1 67.606 

verbruik: 980.000*0,828/216.000 * fl 67.606 = fl 253.973 
kosten/band: fl 0,26 

kosten NPG/band: fl 1,03 

totaal indirect materiaal: energie: fl 0,46 
fl 3,09 
fl 0,05 
fl 0,18 
fl 1.03 
fl 4,81 kosten/band 

NPG: stansen 
wassen 
harden 
trommelen 
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4. Vaste kosten 

De vaste kosten zijn opgebouwd uit: 

Afschrijving 
Er wordt afgeschreven volgens de methode van lineaire afschrijving; de afschrij
vingspenode is zeven jaar. 
Rente 
De rentekosten worden berekend als 5% van het geïnvesteerde vermogen. 
Gebouwen & grond 
Uit de door de afdeling F & A gehanteerde kostencalculatie volgt een kost
prijs/m2 van fl 244, = (budget 1992). Het deel van het gebouw dat momenteel niet 
in gebruik is, wordt niet doorbelast naar de kostprijs. 

Vaste kosten 

Investering Ruimte- Afschrijving 
[kfl] beslag [m2] [kfl] 

Stanzen 8.700 260 1.242 

Wassen 220 60 31 

Harden/wassen/ 
2.400 400 343 

ontlaten 

Trommelen 2.590 325 370 

Totaal 13.910 1.045 1.986 

tabel 6.3: vaste kosten schakelproduktie 

Totale vaste kosten: fl 2.937.000 

kosten/band: fl 2,94 

fabricagekostprijs schakels: 

direct materiaal: 
directe arbeid: 
indirect materiaal: 
vaste kosten: 

fl 12,65 
fl 1,72 
fl 4.81 
fl 2.94 
fl 22,12 

Rente Gebouwen 
[kfl] [kfl] 

435 63 

11 15 

120 98 

130 79 

696 255 

Deze fl 22,12 zijn de fabricagekosten voor een rekenband, exclusief ondersteuning. 
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6.2 Fabricagekosten snaar 

1. Direct materiaal 

uitgangspunten: 
produktie: 235 dagen/jr; 3-ploegen 
rekensnaar: Dsnrl = 203 mm 

bsnr = 10,0 mm 
# snaren per pakket = 19 

Gsnr netto: 0,1860 kg 

Gsnr bruto: 0,2103 kg 

- breedte ringcoil: 10,55 mm 
- materiaalprijs: fl 76, =/kg 

- materiaalkosten: 0,2103 * fl76,= = fl15,99 

kosten/band: fl15,99 

6.6 

(=gewogen gemiddelde diameter op 
basis van realistische verkoopschatting) 
(idem) 
(idem) 

(s.m. marag. staal: 8,1 * 103 

kg/m3) 

(afval: 1% begin & einde coil 
5% beitelontbramen 

uitval: 6% lijnafkeur) 



2. Directe arbeid 

Jaarkosten per operator in 3-ploegendienst: fl 65.000, = 

Benodigd aantal op~:-ators: 
Ringbuigen-laserlassen: 3 
Beitelontbramen: 9 
Walsen: 6 
Voorbuigen: 6 
Wassen/Harden: 3 
Meten/ selecteren 2. 
Totaal: 36 

Kosten/jaar: 36 * 65.000 = fl 2.340.000 

kosten/band: fl 2,39 

3. Indirect materiaal 

3,1 energiekosten 

overzicht energiekosten 

verbruik per aantal bezettings- kosten 
machine [kW] machines graad 1 [kfl] 

Beitelootbramen 12 9 0,92 62 

Walsen 6 19 0,97 69 

Voorbuigen 3 9 0,90 15 

Wassen 16 3 0,97 29 

Dualharden 82 2 12 102 

Meten/ selecteren 5 5 0,89 14 

Totaal 291 

tabel 6. 4: energiekosten snaarproduktie 

1) netto capaciteit per jaar/jaarvraag 
2) bezettingsgraad = 0,93, de oven verbruikt echter ook energie als niet wordt geprodu

ceerd. 

Kosten: 
verbruik per machine * aantal machines * bezettingsgraad * 235 dgn/jr * 24 uur * fl 0,11 
Kosten/band: fl 0,30 
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3.2 niet produktiegoederen 

Ringbuigen-laserlassen: 550 kfl 

Beitelontbramen: 
Walsen/Voorbuigen} 
Wassen } 
Dualharden 

Meten/ selecteren 
Totaal 

Totaal NPG: 

kosten/band: fl 2,92 

1.290 
617 

108 

2.565 kfl 

2.856 kfl 

(schatting incl. energie) 

(1.250 ringen/beitelplaatje à fl 85,-)1 

(fl 158.926 * 980/240 * 19/20; gebaseerd op norm 
verbruik 1992) 
(N2: 8m3/uur à fl 0,64/kg 
NH3: 4 m3/uur à fl 1,28/kg) 

(geen hulpgoederen benodigd) 

1) Er wordt momenteel onderzoek gedaan om de beitelplaatjes van 2 snijkanten te 
voorzien, waardoor tegen geringe meerkosten de gebruiksduur kan worden verdubbeld. 

4. Vaste kosten 

Vaste kosten 

Investering Ruimte- Afschrij-
[kfl] beslag [m2] vmg 

[kfl] 

Ringbuigen 1.800 140 257 

Bei tel on tbramen 4.650 315 664 

Walsen 14.250 655 2.038 

Voorbuigen 2.160 325 309 

Wassen 1.950 315 279 

Dualharden 4.200 295 600 

Meten/ selecteren 6.000 350 857 

Totaal 35.010 2.395 5.004 

tabel 6.5: vaste kosten snaarproduktie 

Totaal vaste kosten: fl 7.339.000 
Kosten/band: fl 7,49 
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Rente Gebouwen 
[kfl] [kfl] 

90 34 

232 77 

713 160 

108 79 

98 77 

210 72 

300 85 

1.751 584 



Overzicht fabricagekostprijs snaarpakketten 

Direct materiaal 
Directe arbeid 
Indirect materiaal 
Vaste kosten 
Totaal 

fl 15,99 
fl 2,39 
fl 2,92 
fl 7.49 
fl 28,79 

Deze fabricagekostprijs geldt voor een 'rekenband' (zie uitgangspunten) en IS exlusief 
indirecte ondersteuning. 

6.3 Fabricagekosten Montage 

1. Direct Materiaal: niet van toepassing 
2. Indirect Materiaal: clips, dozen, tussen platen, olie etc.: 

980/240 * 155.742 = fl 635.947 (gebaseerd op PMS norm 1992) = > fl 0,64/band 
3. Directe Arbeid: 21 operators in dagdienst (fl 45.000,-): fl 945.000,-
4. Vaste kosten: 

Investering ruimtebeslag Afschrijving rente gebouwen 
[m2] [kfl] [kfl] [kfl] 

I Montage 1.155 800 165 58 195 

tabel 6. 6: vaste kosten montage 

Totaal vaste kosten: 418 kfl. 

kosten/band: fl 2,02 

Uit de voorgaande berekeningen kan het volgende overzicht m.b.t. fabricagekosten 
worden samengesteld: 

Kostenplaats 

Schakels Snaren Montage Totaal 

Direct Mat. 12,65 15,99 - 28,64 

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

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

Vaste Kosten 2,94 7,49 0,43 10,86 

Totaal 22,12 28,79 2,03 I 52,94 I 
tabel 6. 7: totaaloverzicht fabricagekosten 
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6.4 Experience curves 

Om de fabricagekostprijs (FKP) in de toekomst te berekenen, voordat een ontwerp voor 
het produktiesysteem uitgewerkt is, is gebruik gemaakt van de experience curve. Naast de 
curve die de totale FKP beschrijft zijn curves uitgezet, waarbij de FKP is opgesplitst naar 
kostenplaats en naar kostensoort, om te onderzoeken of er opmerkelijke verschillen zijn 
tussen de diverse deellearningcurves. 

T.a.v. de beschikbare gegeven zijn de volgende opmerkingen relevant: 

1. De beschikbare cijfers van 1987 zijn niet uitgesplitst naar schakels/snaren en 
montage. 

2. In de cijfers m.b.t. fabricagekostprijs, zoals deze door de afdeling F &A worden 
berekend, worden de kosten voor ondersteuning niet verbijzonderd over schakels, 
snaren en montage. 

3. De cijfers voor 1992 zijn gebaseerd op de budgetcijfers van begin 1992. 

4. Wanneer de fabricagekostprijs (FKP) voor een duwband wordt bepaald op basis 
van de learning curve voor de duwband als geheel, volgt hieruit een FKP van 
fl 76, = bij een cummulatief aantal van 5,9 miljoen banden. Wordt de (FKP) 
bepaald op basis van de som van de deel learning curves voor (half)fabrikaten dan 
volgt hieruit een FKr van fl 84, =, op basis van de som van deel learning curves 
voor kostensoort wordt een prijs van fl 79, = geschat. 

De oorzaak voor de verschillen tussen deze getallen is waarschijnlijk te wijten aan het 
optreden van extra onnauwkeurigheden bij het schatten o.b.v. deellearning curves, omdat 
per aspect wordt geëxtrapoleerd, waarna deze extrapolaties worden gesommeerd. 
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Onderstaande grafiek geeft de experience curve per kostenplaats weer. 

Experience curve bandfabricage 

100±·~~-~~·····~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~ 
~~=~-~-=~=··~.-... -.. -.. --------------
! ------

100 1000 JûUilil 
cum. geproduceerd aantal banden [*1 000] 

+ snaar x schakel = montage ! 

figuur 6.1: e.xperience curves per kostenplaats 

Onderstaande grafieken geven de experience curves per kostensoort weer (I.M. = 

Indirect Materiaal, D.A. = Directe Arbeid, D.M. = direct materia31, V.K. = Vaste 
Kosten, O.S. = Ondersteuning). 

Experience curve bandfabricage Experience curve bandfabricage 
100 I 

i--------------------------------
-r-------·------·--
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cum. geproduceerd aantal banden [*1 000] cum. geproduceerd aantal banden [*1 000] 

+ O.M. --< V.K. - I.M. x O.A. I 

figuur 6. 2: e.xperience curves per kostensoort 
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Experience curve bandfabricage 
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figuur 6. 3: experience curve per kostensoort 

In onderstaande tabellen worden de berekende kosten o.b. v. het gekozen technische 
systeem vergeleken met de geschatte kosten o.b.v. de experience curve. 

Schakels Snaren Montage Totaal 

D.M. 12,65 15,99 - 28,64 

I.M. 4,81 2,92 0,64 8,37 

D.A. 1,72 2,19 0,96 5,07 

V.K. 2,94 7,49 0,43 10,86 

Totaal 22,12 28,79 2,03 I 52,94 I 
tabel 6. 8: FKP gebaseerd op systeem 

Schakels Snaren Montage Totaal 

D.M. 18,54 

I.M. 13,74 

D.A. 12,65 

V.K. 22,27 

I 11 
67,20 I 

Totaal 29,85 39,74 2,03 I 71,62 
11 I 

tabel 6.9: FKP gebaseerd op learning curve 
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Wanneer de curves per kostenplaats worden bekeken, blijkt dat de richtingscoëfficiënt 
(r.c.) voor snarenproduktie gelijk is aan de r.c. voor de schakelproduktie. De r.c. voor 
montage is groter. Dit duidt er op dat het leereffect dat is opgetreden voor snaren- en 
schakelproduktie ongeveer gelijk is. 

De r.c. voor montage is groter dan voor snaren en schakels. Dit is in overeenstemming 
met de verwachting, omdat dit voornamelijk handmatig uitgevoerde werkzaamheden 
betreft. De steilheid van de lijn wordt echter voornamelijk bepaald door de eerste 
waarneming. Vanaf de tweede waarneming is geen continue daling meer waarneembaar, 
hetgeen duidt op een afvlakking van het leereffect 

Bij het beschouwen van de curves per kostensoort blijkt dat de r.c. voor direct materiaal, 
indirect materiaal en vaste kosten ongeveer gelijk zijn (:::; 0,2) en dat de r.c. voor directe 
arbeid en ondersteuning een factor twee groter zijn (:::; 0,4). De vaste kosten/band 
vertonen vanaf 1990 een stijgend verloop. De oorzaak hiervan is dat vanaf 1990 machi
nes, bedoeld voor produktie van de nieuwe generatie opgenomen zijn in de FKP, hoewel 
deze nog niet ingezet worden voor produktie. 

T.a.v. directe arbeid is vooral in de eerste jaren ('87-'89) winst geboekt. In deze jaren is 
men er in geslaagd om met minder mensen, méér produktie te realiseren, hetgeen het 
steile verloop van deze curve verklaart. Hierbij dient bedacht te worden dat de laatste 
'waarneming' gebaseerd is op de verwachting t.a.v. 1992. Wordt deze 'waarneming' niet 
betrokken in de analyse dan blijkt een afvlakking van de curve vanaf '89. Hoewel directe 
arbeid vaak als variabele kosten worden beschouwd, zijn deze kosten niet direct proporti
oneel met het produktievolume omdat inkrimping van het personeelsbestand niet op korte 
termijn realiseerbaar is. De directe arbeidskosten/band zijn daardoor afhankelijk van het 
aantal banden dat geproduceerd wordt. 

T.a.v. ondersteuning blijkt een continue daling op te zijn getreden vanaf 1987. 

Om in te kunnen schatten in hoeverre een schatting van de FKP gebaseerd op de learning 
curve een realistische schatting is, is tevens een schatting gemaakt, gebaseerd op het 
technische systeem, zoals dit is ontworpen voor de schakelfabricage (zie bijlage 6). Bij 
beide berekeningswijzen is rekening gehouden met dezelfde kostenposten om vergelijking 
mogelijk te maken. 

De FKP schakel gebaseerd op deze calculatie blijkt fl 22,12 te zijn; de FKP schakel gebaseerd 
op de learning curve wordt geschat op fl 28,79. De schatting d.m.v. de learning curve is 
dus 38% hoger. 

Deze afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt door: 

1. De cijfers waarvan de experience curve is afgeleid hebben betrekking op de 
periode 1987-1992. Het leereffect dat in deze periode is opgetreden is vooral 
gebaseerd op: het opdoen van routine, een betere procesbeheersing waardoor er 
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minder uitval optreedt1, het optreden van schaaleffecten door het vergroten van 
het produktievolume. Vanaf 1993 zullen door het opstarten van de produktie van 
de nieuwe generatie tevens leereffecten optreden door verandering t.a.v. produkt
ontwerp en vervanging. (door verbeterd produktontwerp en betere procesbeheer
sing kunnen 6 van de 10 bewerkingen vervallen). Omdat deze effecten niet zijn 
verdisconteerd in de curves, worden deze effecten bij extrapolatie uit deze curves 
ook niet meegenomen, hetgeen er toe leidt dat de schatting o.b.v. de experience 
curve te hoog is. 

2. Vanaf 1990 zijn machines geïnstalleerd t.b.v. uitbreiding van de produktiecapaci
teit Omdat de verkoopaantallen gedurende '90-'92 achter zijn gebleven bij de 
verwachting zijn de kosten die voor deze machines gemaakt worden wel opgeno
men in de FKPschakel• terwijl daar geen produktie tegenover stond. Hierdoor wordt 
bij de cijfers waarop de curves zijn gebaseerd uitgegaan van een lage bezetting, 
waardoor bij extrapolatie uit deze cijfers dit effect ook wordt meegerekend. Bij 
een hogere bezetting van deze machines zal de FKPschakel dus lager zijn dan met 
de experience curve wordt geschat. 

3. Bij het schatten van de FKPschakel o.b.v. het te installeren technische systeem zijn 
diverse aannames gedaan t.a.v. de benodigde grondstoffen, hulpstoffen, investerin
gen en arbeid. Deze aannames zijn gedaan op basis van ervaringen en schattingen 
van specialisten binnen VDT. Door het doen van deze aannames wordt een zekere 
onnauwkeurigheid in de calculatie geïntroduceerd. 

Omdat de onder 1) en 2) genoemde effecten, die bij het afleiden van de experience curve 
niet zijn meegenomen, in werkelijkheid wel zullen optreden, zal de FKPschakel waarschijn
lijk beter benaderd worden door de berekende kostprijs van fl 22,12 dan door de 
geschatte kostprijs (o.b.v. de learning curve ) van fl 29,85. Hierdoor zal de curve in de 
periode 1993-1995 waarschijnlijk steiler verlopen dan is getekend, omdat in deze periode 
de vervanging van de huidige generatie plaatsvindt, en omdat de produktie kan worden 
opgevoerd van ca. 1000 banden per dag naar 2000 banden per dag door de aanschaf van 
twee trommelmachines en hogere bezetting van de overige machines. Daarom lijkt de 
ontwikkeling van de FKP als weergegeven in figuur 6.4, blz. 6.15 het meest 
waarschijnlijk. 

Ook voor de snaarfabricage is een kostprijscalculatie gemaakt op basis van het ontworpen 
technische systeem (zie bijlage 6). De FKPsnaar gebaseerd op deze calculatie blijkt 
fl 28,79 te zijn. Wanneer de FKPsnaar wordt geschat m.b.v. de experience curve volgt 

1 de uitvalpercentages in de jaren '89-'91 waren als volgt: 
'89 '90 '91 

schakels 18,2 7,1 8,2 
snaren 16,8 11,4 7,7 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de pareto-analyses zoals deze worden opgesteld door de 
kwaliteitsdienst. De cijfers over de jaren '87 en '88 zijn niet met deze cijfers vergelijkbaar omdat 
deze op een afwijkende manier tot stand zijn gekomen. 
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hieruit een FKPsnaar van fl 39,74. 

Ook bij de snaarfabricage blijkt de schatting o.b.v. de experience curve hoger uit te 
komen: deze schatting is 39% hoger dan op basis van het ontworpen technische systeem. 
De verklaring voor het verschil is voor de snarenproduktie waarschijnlijk dezelfde als 
voor de schakelproduktie. 

Opmerkelijk is dat voor de schakel- en de snaarfabricage de overschatting m.b.v. de 
learning curve even groot is (38% vs. 39%). Dit duidt er op dat de afwijking van het 
berekende leereffect even groot zal zijn. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat 
indien de ontwikkelingen t.a.v. produkt- en procesontwerp zullen verlopen zoals aangege
ven de bijdrage aan de daling van de FKP voor schakels en snaren even groot zal zijn. 

Experience curve bandfabricage 
1000_,___ __ _ 

~, ~·--------~-"-~----------------·---- ---~----·-· 

~··. :_-----= ~· ---~ : 
100 ~-- s _, 

--------~- ---~----=: 
--~ -

'0~.----~~~,---------~----~------

10 100 1000 100CO 
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figuur 6.4: waarschijnlijke ontwikkeling FKP 
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Bijlage 7 

Produktieovergang 



7. Produktieovergang 

7.1 Vervanging huidige generatie door nieuwe generatie 

Geschiedenis huidige generatie 

Vanaf 1987 is sprake van grootschalige produktie van banden. Er werd één bandtype 
gemaakt in twee diametervarianten (schakelsteek: 24 mm, dikte 2,25 mm, snarenpakket 
10 snaren, diameters 189,5 mm & 208,8 mm) . Deze banden werden ingebouwd in 
CVT's t.b.v. van Ford, Fiat en Subaru (Fuji). Het bleek in de praktijk dat het geluid van 
de banden die door Fuji werden ingebouwd in de Subaru als hinderlijk werd ervaren. Als 
oplossing hiervoor werd de mixband ontwikkeld. Omdat bij Fiat geen problemen optraden 
t.a.v. geluid en men dus geen reden had om deze variant toe te passen, leidde dit er toe 
dat de mixband naast de eerder ontwikkelde (standaard)band bleef bestaan. Hiermee 
kwam het aantal varianten op drie. 

Bij Ford werd daarna een nieuw type motor in ontwikkeling genomen: de zeta motor. Het 
belangrijkste kenmerk van deze motor is dat deze meer vermogen levert (groter koppel, 
hoger toerental). De band die tot dan aan Ford werd geleverd was niet geschikt om dit 
vermogen over te brengen. Om een band te kunnen leveren die dit vermogen wel kon 
overbrengen, werd het schakelontwerp aangepast en werd een snarenpakket met één snaar 
meer toegepast. Hiermee kwam het aantal varianten op vier. 

VCST produceert CVT's voor toepassing in Rover en Volvo. De bandlengte is gelijk aan 
die van Ford. Omdat de toepassing in de Rover werd gekenmerkt door een relatief hoog 
toerental en relatief laag koppel werd in eerste instantie gekozen om de Ford - zeta band 
met een 10-snarenpakket te leveren. Er bleek hierbij een geluictsprobleem op te treden, 
hetgeen werd opgelost door ook voor deze toepassing een mixband samen te stellen. 
Hierdoor kwam het aantal varianten op vijf. Deze vijf varianten vormen de huidige 
generatie. T.b.v. de Volvo zal vanaf 1993 tot de nieuwe generatie beschikbaar is de Ford 
band met 10 snaren in de mixuitvoering worden geleverd, waardoor het aantal varianten 
van de huidige generatie op zes zal komen. 

steek/ #snr /D snr 1 /vorm Fuji Ford VCST 

24110/189,5/standaard x 

24/101189,5/standaard mix x 

24/ 10/208,8/ standaard x 

24/10/208,8/ standaard mix x 

24/111208,8/ zeta x 

24/ 10/208,8/ zeta mix x 

tabel 7.1: overzicht huidige generatie 
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Totstandkoming van de tweede generatie 

Omstreeks 1988 wordt bij VDT begonnen met de ontwikkeling van de tweede generatie 
banden. Het doel van deze ontwikkeling is tweeledig: 
a. het uitbreiden van het toepassingsgebied 
b. het vervangen van de huidige generatie 

ad a) Door het toepassingsgebied te vergroten door banden te ontwikkelen 
waarmee grotere vermogens kunnen worden overgebracht, worden de 
afzetmogelijkheden vergroot: het wordt hierdoor mogelijk banden te leveren 
aan een deel van de markt dat met de eerste generatie niet wordt bestreken. 

ad b) Door verbeterd produkt- en procesontwerp kunnen de fabricagekosten dalen 
en kan de prestatie t.a.v. geluid en rendement nog verder worden verbe
terd. Ook hierdoor stijgt het afzetpotentieeL 

Aanvankelijk leefde de gedachte binnen VDT om d.m.v. variatie van het snaarvolume in 
zo klein mogelijke stappen, banden te ontwikkelen die zoveel mogelijk op een bepaalde 
klanttoepassing waren toegespitst. Een dergelijk gedifferentieerd aanbod bleek niet 
noodzakelijk om aan de marktvraag te kunnen voldoen. Daarom werden varianten 
gecombineerd. Dit leidde tot de vier typen die de tweede generatie banden vormen: de 
24/6, 24/9, 24/12 en 30/9 variant. Deze varianten worden geleverd met een klantafhanke
lijke lengte. Hierbij wordt echter door VDT gestreefd naar standaardisatie. Bij toekomsti
ge klanten waarbij VDT middels een ontwikkelovereenkomst is betrokken bij het ontwerp 
van de CVT, wordt getracht om de CVT zodanig te ontwerpen dat een bandlengte kan 
worden toegepast die ook voor andere klanten toepasbaar is. 

Ontwikkelvolgorde 

De volgorde waarin de tweede generatie op de markt gebracht wordt, is enerzijds 
afhankelijk van de marktvraag en anderzijds afhankelijk van de ontwikkelstrategie van 
VDT. Als ontwikkelstrategie is gekozen om eerst de uitbreiding op de bestaande range te 
realiseren en daarna de vervanger van de huidige generatie op de markt te brengen. 

Met de ontwikkeling van de 24/6 variant is men het verst gevorderd. Deze zal als eerste 
in produktie worden genomen en worden geleverd aan Fuji. De toepassing van deze band 
wordt gekenmerkt door hoge toerentallen en kleine koppels. Met de momenteel toegepaste 
band kunnen de gevraagde toerentallen niet worden bereikt. Door het verbeterde energe
tisch rendement van deze band t.o.v. de huidige generatie band kan in de transmissie een 
oliekoeler achterwege blijven, hetgeen voor Fuji een ruimtebesparing en een besparing op 
de fabricagekosten betekent. 

Na de introduktie van de 24/6 variant zal de 24/12 variant wordt geïntroduceerd. De 
introduktie van deze band is vóór de introduktie van de 24/9 band gepland, omdat de 
24112 band wel voor de specificatie van de 24/9 band geschikt is, maar andersom niet. 
Met de 24/12 band kunnen grotere vermogens worden overgebracht dan met de huidige 
generatie banden. Aan klanten waarvoor de 24/9 band afdoende zou zijn, kan in eerste 
instantie de 24/12 variant worden geleverd. 
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Volgens de marktvoorspelling zal de vraag naar de 30/9 variant pas in 1995-1996 serieuze 
vormen aan gaan nemen. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat deze 
variant het laatst geïntroduceerd zou moeten worden. Er is echter een klant (ZP) die deze 
band al in 1994 geleverd wil hebben om het CVT ontwerp waarmee deze klant op de 
markt wil komen te testen en Vt:1"der te ontwikkelen. Om hieraan te kunnen voldoen zal de 
30/9 variant gelijktijdig met de 24112 variant worden geïntroduceerd. 

Planning 

Tijdens de laatste fase van de ontwikkeling van een band zijn er twee belangrijke 
mijlpalen te onderscheiden. Dit zijn de produkt- en procesvalidatie en de praktijktesten. 
Produkt- en procesvalidatie vinden plaats nadat de ontwikkeling van een band zover is 
gevorderd dat aan alle specificaties van een klant kan worden voldaan. Het produktont
werp, het procesontwerp en de testprocedure liggen nu volledig vast. Er worden 300 
banden geproduceerd volgens het vastgelegde produkt- en procesontwerp. Deze worden 
door de klant getest. Wanneer de banden tijdens deze test voldoen aan de specificaties is 
daarmee in eerste instantie aangetoond dat banden van afdoende kwaliteit kunnen worden 
geproduceerd. Produkt en/of proces mogen nu niet meer zonder toestemming van de klant 
worden gewijzigd. 

De testprocedure is echter slechts een model van de werkelijk optredende situatie. Omdat 
niet alles bekend is m.b.t. het bandgedrag in een auto vindt na de validatie, d.m.v. 
praktijktesten, een laatste controle plaats of de banden daadwerkelijk de geëiste levens
duur hebben. Door deze testen wordt gecontroleerd of er belastingsfactoren zijn die niet 
in het model zijn meegenomen, en in werkelijkheid zouden kunnen leiden tot bandbreuk. 
De doorlooptijd van deze praktijktesten is ongeveer een half jaar. Gedurende dit half jaar 
wordt door VDT ervaring opgedaan met de fabricage van dit type door enkele series te 
produceren. Na deze praktijktest wordt definitief het groene licht gegeven en wordt de 
band in produktie genomen. 

De planning voor het in produktie komen van de nieuwe generatie is als volgt opgezet: 

validatie gereed praktijktest gereed 
(maand-jaar) (maand-jaar) 

type 

24/6 1-93 6-93 
24/12 1-94 6-94 
30/9 1-94 1-95/6-95 1 

24/9 1-95 6-95 

1 Voor de 30/9 variant zal de praktijktest gereed zijn tussen 1-95 en 6-95 omdat in '95 de eerste 30/9 
banden ingebouwd zullen worden. Zoals eerder vermeld dient de validatie eind '93/begin '94 gereed te zijn. 
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Aantallen 

Bij de overgang tussen de huidige generatie en de tweede generatie banden dient onder
scheid gemaakt te worden tussen de huidige klanten en nieuwe klanten. Nieuwe klanten 
zullen vanaf de eerste levering, banden van de nieuwe generatie willen toepassen, 
vanwege de genoemde voordelen. 

De huidige klanten zullen zodra een tweede generatie variant beschikbaar komt (dus na de 
praktijktest) daar waar de tweede generatie band toegepast kan worden, volledig 
overschakelen op deze band. Deze klanten zullen dus niet (tijdelijk) in één transmissie 
voor een bepaalde auto, twee verschillende bandtypen bouwen (een huidige generatie band 
en een tweede generatie band), waardoor per auto een overgangsperiode zou ontstaan. 

Onderstaand een overzicht van de vervanging van de huidige generatie en de invoering 
van de nieuwe generatie. Deze aantallen zijn tot stand gekomen door van de totaalschat
ting (bijlage 1, appendix 1) per klant in te schatten hoe de vervanging van de HG door de 
NG plaats zal vinden. 

N.G. 
Jaar H.G. Totaal 

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

1992 200 - - - - 200 

1993 248 50 - - - 298 

1994 237 105 31 - - 373 

1995 123 110 88 12 144 477 

1996 - 115 122 27 339 603 

1997 - 120 155 44 376 695 

1998 - 120 179 61 415 775 

1999 - 120 212 78 460 870 

2000 - 120 250 96 514 980 

tabel 7. 2: overgang tussen huidige generatie en nieuwe generatie 

1) In de schattingen is er van uitgegaan dat nieuwe klanten geen banden af zullen nemen van de HG. Voor 
Mazda betekent dit dat zij in eerste instantie de 24/12 variant zullen toepassen en vanaf 6/'95 voor 75% 
over zullen schakelen op de 24/9 variant. Door deze overgang is tweemaal een validatie en praktijkonder
zoek nodig. De kosten voor deze onderzoeken moeten opwegen tegen het prijsverschil tussen de 24/12 en de 
24/9 variant. 
2) De weergegeven cijfers zijn verkoopprognoses. Bij het beschrijven van de overgang van de HG naar de 
Ng is geen rekening gehouden met de aanwezige voorraden bij zowel V.D.T. als de klanten. Om te 
voorkomen dat voorraden eindprodukt incourrant raken, en om een voorraadpositie voor de NG op te 
bouwen zal het programma dus verschuiven in de tijd: er zal eerder gestopt moeten worden met de 
produktie van de HG. Hoeveel eerder is afhankelijk van de grootte van de voorraden. Hiervoor is tijdige 
afstemming met de klanten noodzakelijk. 
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7.2 Schakelproduktie 

Gedurende de periode 1993 tot en met 1995 zullen de HG en de NG naast elkaar worden 
geproduceerd. Om het moment te bepalen waarop uitbreiding van de capaciteit noodzake
lijk is, wordt de geïnstalleerde capaciteit vergeleken met de verwachte afzet. Hierbij 
wordt er van uitgegaan dat de HG zal worden geproduceerd met de huidige schakellijn 
(schakellijn 1). In onderstaande tabellen is de capaciteit van de schakellijn 1 weergegeven 
(uitgedrukt in HG banden en NG banden) en de verwachte afzet van de HG banden. 

Schakellijn 1 

Bewerking Capaciteit (HG) Capaciteit (NG) 

[banden/jaar *1000] [banden/jaar * 1000] 

Stanzen 305 (240) 

Wassen 963 (874) 

Trommelen 353 (166) 

Harden 586 (658) 

Lijfschuren 400 (250) 

Zadel/ oorslijpen 355 ---

Wassen 963 (874) 

Ruwstralen 352 ---

Trommelen 552 (166) 

Meten/ sorteren 386 ---

tabel 7. 3: capaciteitsoverzicht schakellijn 1 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 !1999 .I 2000 

Afzet HG 200 248 237 123 0 0 o I o I 0 

tabel 7. 4: afzet huidige generatie banden 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat t.b.v. de produktie van de HG banden niet meer hoeft 
te worden geïnvesteerd in capaciteit. De aanwezige overcapaciteit van deze lijn kan 
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worden ingezet t.b.v. de produktie van de NG. In de tabel op de volgende pagina is de 
aanwezige overcapaciteit van schakellijn 1 uitgedrukt in NG banden. 

Overcapaciteit schakellijn 1 uitgedrukt in NG banden [*1000] 

1992 1993 1994 1995 1996 ... 

Stanzen 83 45 53 143 240 

Wassen 1385 1297 1317 1524 1748 

Trommelen 72 49 55 63 196 

Harden 433 380 392 520 658 

Lijfschuren 125 95 102 173 250 

Trommelen 106 91 95 76 ---

tabel 7. 5: overcapaciteit schakellijn 1 inzetbaar t.b.v. NG-produktie 

Ten behoeve van de schakelproduktie voor de nieuwe generatie is reeds capaciteit 
geïnstalleerd. Deze is weergegeven in onderstaande tabel. 

Schakellijn 2 

Bewerking Capaciteit (NG) 
[banden/jaar * 1000] 

Stanzen 227 

Wassen ---

Harden 658 

Trommelen 166 

Lijfschuren 50 

Trommelen 166 

(meten/ sorte- (57) 
ren)2 

tabel 7. 6: geïnstalleerde capaciteit schakellijn 2 

2 Het schakelproduktieproces van de NG zal waarschijnlijk worden gevalideerd zonder meten/sorteren. 
Bij het aanlopen van de produktie zal nog 100% worden gemeten en gesorteerd als controlemiddel. De 
verwachting is dat binnen een jaar overgegaan kan worden op steekproefgewijze metingen, waardoor capa
citeitsuitbreiding niet noodzakelijk is (indien deze planning niet wordt gehaald is in 1994 uitbreiding met 2 
machines nodig). 
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Jaar 111992 1993 1994 1995 1996 1997 199811999 2000 

Afzet NO 11 0 50 136 354 603 695 775 1 870 980 

tabel 7. 7: afzet nieuwe generatie banden 

Om te bepalen wanneer uitbreiding van de capaciteit nodig is wordt de geïnstalleerde 
capaciteit vergeleken met de verwachte afzet. Indien de capaciteit van schakellijn 2 
onvoldoende is kan deze worden vergroot met de in tabel 6 weergegeven hoeveelheden, 
zonder extra investeringen. Hieruit volgt het onderstaande verloop: 

Capaciteitsverloop t.b.v. nieuwe generatie 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Afzet NO --- 50 136 354 603 695 

Bewerking capaciteit 

Stanzen 227 227 227 3701 6942 9212 

Wassen1 1385 1297 1317 1524 1748 1748 

Harden 658 658 658 658 13141 1314 

Trommelen 166 166 166 631 1 
•
2 6881 8362 

Lijfschuren 50 1001 1501 --- --- ---

Trommelen 166 166 166 --- --- ---

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

tabel 7. 8: capaciteitsverloop t.b.v. NG 

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

1998 1999 2000 

775 870 980 

921 921 12112 

1748 1748 1748 

1314 1314 1314 

836 9842 984 

--- --- ---

--- --- ---

(57) (57) (57) 

In schakellijn 2 zijn geen wasmachines geïnstalleerd. Zoals uit tabel 6 blijkt is voldoende 
wascapaciteit aanwezig. 

In 1993 is de lijfschuurcapaciteit t.b.v. de NO onvoldoende. Door één lijfschuurmachine 
van schakellijn 1 geschikt te maken voor de NO-produktie hoeft niet te worden geïnves
teerd in extra capaciteit. 

In 1994 moet nog een lijfschuurmachine geschikt gemaakt worden voor NO-produktie. 

In 1995 is zowel de stanscapaciteit als de trommelcapaciteit in schakellijn 2 onvoldoende 
om de volledige NO produktie te realiseren. Door de overcapaciteit m.b.t. stansen van 
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schakellijn 1 in te zetten voor NO-produktie stijgt deze tot 370.000 banden. Hierdoor is in 
1995 nog geen investering in uitbreiding van stanscapaciteit benodigd. 

Het proces waarmee de NG schakels worden geproduceerd zal in eerste instantie nog de 
bewerkingen lijfschuren en trommelen na lijfschuren bevatten. Er wordt door de proces
ontwikkelafdeling binnen VDT van uitgegaan dat eind 1994/begin 1995 deze bewerkingen 
zullen kunnen vervallen. De trommeltijd zal dan t.o.v. 1993 en 1994 verdubbelen, 
waardoor de trommelcapaciteit per machine daalt van 166.000 tot 98.000 banden/jaar. De 
trommelmachine voor het trommelen na lijfschuren kan ingezet worden voor de resteren
de trommelbewerking waardoor de trommelcapaciteit van schakellijn 2 op 196.000 
banden/jaar komt. (indien het niet mogelijk is om deze bewerkingen te laten vervallen is 
in 1995 een uitbreiding nodig met 2 lijfschuurmachines en twee trommelmachines). 

Wanneer de overcapaciteit van schakellijn 1 m.b.t. trommelen wordt ingezet voor NG 
produktie stijgt de trommelcapaciteit tot 335.000 banden. Er is uitbreiding nodig met twee 
trommelmachines. Uitgaande van uitbreiding met twee 90 kg machines stijgt hierdoor de 
capaciteit met 2*148.000 tot 631.000 banden. 

In 1996 kan de volledige stanscapaciteit van schakellijn 1 worden ingezet t.b.v. de NO
produktie. Hierdoor stijgt de capaciteit tot 467.000 banden. Er is uitbreiding nodig van 
stanscapaciteit en van trommelcapaciteit Voor beide bewerkingen dient één machine 
aangeschaft te worden. 

In 1997 is wederom uitbreiding nodig van stanscapaciteit en trommelcapaciteit Voor 
beide bewerkingen dient één machine aangeschaft te worden. 

In 1999 is nogmaals uitbreiding van de trommelcapaciteit nodig met één machine. 

In 2000 is nogmaals uitbreiding nodig van de stanscapaciteit met één machine. 

In samenwerking met de produktiemanager is het benodigde aantal operators ingeschat, op 
basis van het aantal geïnstalleerde machines en de te produceren hoeveelheid. Dit is 
weergegeven in de tabel op de volgende pagina. 
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Benodigd aantal operators schakellijn 1 

Jaar '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 2000 

Afzet 
200 248 237 123 

[bnd/jr * 1000] 
- - - - -

Bewerking 

Stanzen 6 7 7 4 - - - -

Wassen 

Trommelen 3 4 4 2 - - - -

Harden 

Lijfschuren 3 3 3 1 - - - -

Zadel/ 
10 12 12 6 - - - -

oorslijpen 

Wassen 

Ruwstralen 3 4 4 2 - - - -

Trommelen 

Meten/ 
3 3 3 1 - - - -

sorteren 

subtotaal 26 33 33 16 - - - -

Benodigd aantal operators schakellijn 2 

Afzet - 50 136 354 603 695 775 870 980 

Stanzen 1 1 3 7 12 14 16 18 20 

Wassen 

Harden - 1/2 1 2 4 4 5 6 6 

Trommelen 

Lijfschuren - 1 3 - - - - - -

Trommelen 

Meten/ - 1/2 1 - - - - - -

sorteren 

subtotaal - 3 8 9 16 18 21 24 26 

Totaal 
27 36 41 25 16 18 21 24 26 

lijn 1 + lijn 2 

tabel 7. 9: overzicht ontwikkeling benodigd aantal operators voor schakelproduktie 



Bovenstaande bezetting van de schakellijnen is gebaseerd op 3-ploegendienst en 
inclusief vakanties, ziekte, verzuim, etc. 
In 1992 is voor schakellijn 1 bij stansen 1 operator benodigd voor het doen van 
proeven t.b.v. de nieuwe generatie 
De werkelijke bezetting is in 1992, 35 operators 
De benodigde bezetting zal in de toekomst eerst toenemen, daarna afnemen, en 
vervolgens weer toenemen. De oorzaak van de eerste toename aan benodigd 
personeel is gelegen in het opstarten van de nieuwe schakellijn, terwijl de relatief 
arbeidsintensieve schakellijn 1 nog vol bezet moet worden. De afname aan 
benodigd personeel gedurende '95 en '96 wordt veroorzaakt door het afstoten van 
de huidige generatie produktie en de vervanging hiervan door de minder arbeidsin
tensieve produktie van de nieuwe generatie banden. Door stijging van de afzet 
volgt daarna weer een toename aan benodigd personeel. 
Het toenemende belang van stanzen in de schakellijn komt ook tot uitdrukking in 
de benodigde hoeveelheid personeel. In 1992 is ongeveer 25% van de personele 
bezetting benodig voor stansen, in 1995 ongeveer 50%, en vanaf 1996 zal 
ongeveer 75% van de benodigde arbeid ingezet worden voor stansen. Dit betekent 
dat ook het aantal benodigde gereedschapmakers zal stijgen (zowel absoluut als 
procentueel). Om voorbereid te zijn op deze verschuiving in de toekomst zal hier 
d.m.v. training en opleiding aandacht aan besteed moeten worden. 
De arbeidsproduktiviteit kan toenemen van 31,5 banden/ dag/ operator naar 160,4 
banden/dag/operator, wanneer de afzet zoals voorspeld, en het produktiesysteem 
zoals beschreven worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een stijging met een 
factor 5, 1, ofwel 23% per jaar. 
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7.3 Snarenproduktie 

Om de overgang van het huidige produktiesyteem naar het toekomstige produktiesysteeem 
te beschrijven, zal de huidige geïnstalleerde capaciteit worden vergeleken met de te 
verwachten afzet. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de huidige generatie produkten met 
de huidige snarenlijn 1 zal worden geproduceerd en dat de nieuwe generatie met de 
snarenlijn 1 zal worden geproduceerd. Eventuele overcapaciteit van snarenlijn 1 kan 
worden ingezet t.b.v. produktie van NG banden. 

Snarenlijn 1 

Bewerking Capaciteit [bnd/jr * 1000] 

Pijpfabricage 447 

pijpgloeien 489 

pijpdelen 1318 

doorslijpen 338 

trommelen 361 

walsen 324 

snaarwassen 338 

snaargloeien 609 

voorbuigen 277 

harden 345 

nitreren 345 

meten/ selecteren 313 

tabel 7.10: overzicht capaciteit marenlijn, uitgedrukt in HG banden 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Afzet HG 200 248 237 123 0 0 0 0 0 

tabel 7.11: ontwikkeling afzet huidige generatie 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat t.b.v. de produktie van NG banden niet meer hoeft te 
worden geïnvesteerd in capaciteit. De aanwezige overcapaciteit kan worden uitgedrukt in 
NG bandenproduktie: (Ci-Dj)*20/19 (HG: 20 snaren/pakket, NG: gem. 19 snaren/pakket). 

Ci: Capaciteit bewerking i, i e {pijpfabricage, pijpgloeien, ... , meten/selecteren} 
Df Afzet in jaar j, je {1992, 1993, ... , 2000} 
voor walsen en voorbuigen geldt: (Ci-Dj)*20/19 * 0,93 (capaciteit daalt iets vanwege grotere 
gemiddelde diameter). 
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Overcapaciteit snarenlijn 1 uitgedrukt in NG banden 

bewerking 1992 1993 1994 1995 1996 ... 

pijpfabricage 260 209 221 341 471 

pijpgloeien 304 254 265 385 515 

pijpdelen 1177 1126 1138 1258 1387 

doorslijpen 145 95 106 226 356 

trommelen 169 119 131 251 380 

walsen 121 74 85 197 317 

snaarwassen 145 95 106 226 356 

snaargloeien 431 380 392 512 641 

voorbuigen 75 28 39 151 271 

harden 153 102 114 234 363 

nitreren 153 102 114 234 363 

meten/selecteren 119 68 80 200 329 

tabel 7.12: overcapaciteit snarenlijn 1 

T.b.v. deNGis reeds produktiecapaciteit geïnstaleerd: 

Snarenlijn 2 

Bewerking Capaciteit 
[banden/jaar * 1 000] 

Ringslitten/ 
119 

Beitelootbramen 

walsen 53 

snaarwassen 356 

snaargloeien 207 

voorbuigen 121 

dualharden 527 

meten/ selecteren 219 

tabel 7.13: capaciteit snarenlijn 2 
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Jaar 1992 1993 1994 1995 11996 11997 1998 1999 12000 

Afzet NG 0 50 136 354 1 603 1 695 775 870 1 980 

tabel 7.14: ontwikkeling afzet nieuwe generatie 

Hieruit blijkt dat in 19~3 d~ capaciteit van snarenlijn 2 afdoende is voor de produktie van 
de NG banden. In 0nderstaande tabel is weergeven wanneer uitbreiding van de capaciteit 
nodig is, d.m.v. de inzet van snarenlijn 1 machines. Hierbij is voor elk jaar het aantal 
machines aangegeven dat ingezet moet worden t.b.v. de NG produktie. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Walsen - - 2 5 8 8 8 8 8 

Wassen - - - - 1 1 1 1 1 

Gloeien - - - - 1 1 1 - -

Voorbuigen - - 3 7 7 7 7 7 7 

Harden/Nitreren - - - - 1 1 1 1 1 

Meten/ 
1 2 2 2 2 2 - - -

selecteren 

tabel 7.15: ontwikkeling uitbreiding capaciteit door inzet machines snarenlijn 1 

In onderstaande tabel is weergegeven wanneer uitbreiding van de capaciteit d.m.v. 
investering in nieuwe machines noodzakelijk is. Hierbij is voor elk jaar aangegeven 
hoeveel machines aangeschaft dienen te worden. 

11 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ringbuigen 
- - - 1 - - - 1 -

laserlassen 

Ringslitten - 1 - - - - - -

Beite1ontbramen - - 1 1 3 - 1 2 -

Walsen - - - 2 5 1 1 2 2 

Wassen - - - - - - 1 - -

Gloeien - - - - - - - - -

Voorbuigen - - - 1 1 1 1 1 -

Dualharden - - - - - - - - 1 

Meten/ 
1 1 - - - - - - -

selecteren 
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Uit deze overzichten volgt het capaciteitsverloop zoals weergeven in de volgende tabellen. 

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 * 1000] 

Pijp 
--- 209 221 --- --- --- --- --- ---

fabricage 

Ringcoil-
8552 1 

--- --- --- 855 855 855 1710 1710 
laserlassen 

Ringslitten --- 119 2382 --- --- --- --- --- ---

Beitel 
119 2382 3572 7142 714 8332 9522 1071 

on tbramen 
--- 2 

Walsen --- 53 1301 3561
•
2 635 1

•
2 7412 7942 9002 1006 

2 

Wassen --- 356 356 356 7121 712 10682 1068 1068 

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

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

Dualharden --- 527 527 527 890 890 890 890 1417 
2 

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

Selecteren 

tabel 7.17: overzicht capaciteitsverloop snarenproduktie t.b.v. NG. 

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

Ook voor de snarenproduktie is het benodigde aantal operators bepaald (zie tabel 7.18, 
blz. 7.15). 
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Benodigd personeel t.b.v HG snarenproduktie 

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Afzet HG IL 200 2~8 237 123 - - - - -

Bewerking 

Pijpfabricage - - - - -
4 5 5 2 

Pijpgloeien - - - - -

Pijpdelen 1 1 1 1 - - - - -

Doorslijpen 6 6 6 3 - - - - -

Trommelen 3 3 3 1 - - - - -

Walsen - - - - -
3 3 3 2 

Snaargloeien - - - - -

Voorbuigen 3 3 3 1 - - - - -

Harden/Nitreren 1 1 1 1 - - - - -

Meten/ 3 3 3 3 - - - - -
Selecteren 

Subtotaal 24 25 25 14 - - - - -

Benodigd personeel t.b.v. NG snaarproduktie 

Afzet NG - 50 136 354 603 695 775 870 980 

Bewerking 

Ringcoil- - - - 3 3 3 3 3 3 
laserlassen 

(Ringslitten) 
- 3 3 3 6 6 7 9 9 

Beitelootbramen 

Walsen - 3 6 6 6 6 6 

Wassen - - - - - - -
3 3 

Gloeien - - - - - - -

Voorbuigen - 3 6 6 6 6 6 

Dualharden - 3 3 3 3 3 3 

Meten/ 3 3 4 6 6 7 6 9 -
Selecteren 

Subtotaal - 9 9 19 30 30 32 33 36 

Totaal 24 34 34 33 30 30 32 33 36 
snarenproduktie 
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Bij de snarenproduktie neemt i.t.t. de schakelproduktie het benodigd aantal operators toe. 
Dit heeft als oorzaak dat de huidige snarenproduktie al grotendeels is gemechaniseerd, en 
dat de vermindering van het aantal bewerkingstappen minder is dan bij de schakelproduk
tie. Bij de snarenproduktie kan de arbeidsproduktiviteit van 35 banden/man/dag toenemen 
tot 116 banden/man/dag. Dit betekent een stijging van de arbeidsproduktiviteit met een 
factor 3,3 ofwel een stijging van 16% per jaar. 
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Bijlage 8 

Produktie in Ja pan 



8. Produktie in Japan ? 

Motivatie 

In de huidige situatie vindt de fabricage plaats op één lokatie. Omdat de huidige capaciteit 
ruim voldoende is om aan de marktvraag op korte tot middellange termijn (2-3 jaar) te 
voldoen, is er op deze termijn geen reden om produktie op een andere lokatie te overwe
gen. 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 
(jaarproduktie 1989: 3,3 miljoen personenauto's, qua volume de derde autoproducent ter 
wereld [14]) is gebleken dat wanneer zij grootschalig in CVT- toepassing stappen, zij het 
als ongewenst beschouwen om afhankelijk te zijn van toelevering uitsluitend vanuit 
Tilburg. Door andere (potentiële) klanten uit Japan is een soortgelijke wens nog niet 
geuit. Aan te nemen valt echter dat ook zij bij vergroting van hun produktie niet langer 
afhankelijk willen zijn van toelevering uitsluitend vanuit Tilburg. In de huidige situatie 
wordt circa 75% van de produktie geëxporteerd naar Japan. In de toekomst zal dit 
aandeel iets dalen tot ongeveer 60%. 

Hiermee is de belangrijkste reden voor fabricage in Japan genoemd: een min of meer 
opgedrongen eis vanuit de markt. Daarnaast zouden nog andere factoren een rol kunnen 
spelen zoals: 

Besparing op transportkosten. Voor VDT speelt dit geen rol, omdat levering steeds 
'af-fabriek' plaatsvindt. De transportkosten liggen in de ordegrootte van 
50 cent/band (transport per schip). Ten opzichte van de verkoopprijs van een band 
zijn de transportkosten zo laag dat dit op zichzelf geen reden is voor produktie in 
Japan. 
Verkorten van de doorlooptijd. Omdat de levering geschiedt d.m.v. afroepsche
ma's, waarbij periodiek een vooraf vastgestelde hoeveelheid wordt afgeroepen, 
speelt ook het verkorten van de doorlooptijd geen rol. 
Besparing op loonkosten. Vanuit VDT gezien zou besparing op loonkosten een 
reden kunnen zijn om produktie in Japan te overwegen. De loonkosten in Japan 
zijn echter vergelijkbaar met de loonkosten in het Westen (een middle-manager 
verdient gemiddeld Y 7.200.000 (ft 98.000) [1]. Bovendien is de NG banden
produktie niet arbeidsintensief, maar kapitaalintensief. 
Vermijden van importbeperkingen. Er gelden momenteel voor het produkt dat 
VDT exporteert geen importbeperkingen of speciale importheffingen. Deze worden 
voor de toekomst ook niet verwacht. 
Zekerheid voor Europese klanten. Een laatste motivatie voor produktie in Japan 
zou kunnen zijn dat hiermee ook aan Europese afnemers een extra zekerheid 
geboden kan worden door in noodsituaties een tweede leveringsmogelijkheid te 
bieden. Er zijn tot op heden nog geen Europese klanten geweest die de wens 
hiervoor hebben geuit. Daarbij is het nog maar de vraag of banden die geprodu-
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ceerd zijn in Japan uitwisselbaar zijn met banden die geproduceerd zijn in Tilburg 
(afgezien van diametervariatie). 

Samenvattend kan worden gesteld dat er vanuit VDT geen redenen zijn om produktie in 
Japan te overwegen. Vanuit de markt zal produktie in Japan misschier. als voorwaarde 
voor CVT -toepassing worden gesteld, waardoor het mogelijk aan VDT zal worden 
opgedrongen. 

Lokatie 

Bij de vestiging van een produktiebedrijf in het Verre Oosten, wordt in eerste instantie 
gedacht aan produktie in Japan. Een specifiek nadeel van produceren in Japan is de 
mogelijke kennislekkage die optreedt door het werken met lokale firma's die op een of 
andere wijze zijn verbonden met de (potentiële) afnemers. Daarnaast kunnen andere 
lokaties voordelen bieden op het gebied van vestigingsvoorwaarden, lonen, en/of 
taalbarièrres. Als alternatieven voor Japan zouden in aanmerking komen: China, 
Hong Kong, Korea, Singapore of Taiwan. Aan elk van deze alternatieven kleeft het 
nadeel dat de geografische afstand tot Japan (Tokio) groot is (zie tabel). 

China (Shanghai): 1.800 km 
3.000" 
1.000 " 
5.200" 
2.000" 

HongKong: 
Korea: 
Singapore: 
Taiwan: 

Hierbij spelen nog de volgende factoren een rol: 

Politieke stabiliteit: In Korea, China en Hong Kong is de laatste jaren sprake van politieke 
veranderingen. In welke richting deze veranderingen zich op de lange termijn zullen 
ontwikkelen is momenteel niet duidelijk. Het risico dat deze ontwikkelingen een onge
wenste wending nemen is echter onaanvaardbaar. Alleen al vanuit deze optiek is fabricage 
op één van deze lokaties niet gewenst. 

Economische ontwikkeling: Taiwan en Singapore maken in economisch opzicht een snelle 
ontwikkeling door. Aan een vestiging in Singapore kleeft het genoemde nadeel van de 
grote geografische afstand. 

Zoals nu kan worden ingeschat blijft als reëel alternatief voor fabricage in Japan alleen 
Taiwan over. Taiwan kent tevens de volgende voordelen: 

Taiwan heeft gunstige vestigingsvoorwaarden (subsidie) voor High-Tech 
industrieën (momenteel voornamelijk voor de elektrotechnische industrie; in 
de toekomst wellicht ook voor de fijnmechanische industrie). 
Taiwan is in technologische zin een goed ontwikkeld land, zodat het 
aantrekken van vakbekwaam personeel mogelijk is. 

Om bovenstaande redenen lijkt momenteel produktie in Taiwan aantrekkelijker dan 
produktie in Japan. Het is echter de vraag of dit voor de (potentiële) Japanse klanten 
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aanvaardbaar is. 

Vorm 

Bij produktie in Japan zijn verschillende vormen denkbaar voor de juridische organisatie: 

1. Een Joint-Venture met een afnemer van VDT. 
2. Het oprichten van een 100% dochteronderneming van VDT, volledig op te bouwen 

door VDT. 
3. Overname van een Japans bedrijf door VDT. 
4. Het verlenen van bandlicenties door VDT aan een afnemer. 
5. Het oprichten van een distributiekantoor in Japan (géén produktie in Japan). 

Aan elk van deze alternatieven zijn voor- en nadelen verbonden: 

1. Voordelen: 

Nadelen: 

2. Voordelen: 

Nadelen: 

3. Voordelen: 

Er kan gebruik gemaakt worden van de ervaring van de 
Japanse partner ter plaatse. Het opstarten van de nieuwe 
fabriek en het organiseren hiervan zullen dan waarschijnlijk 
sneller en zonder grote moeilijkheden verlopen. 
De ervaring leert dat op de lange termijn dergelijke Joint 
Ventures steeds meer onder invloed van de Japanse partner 
komen te staan. Hierdoor zal op de lange termijn de invloed 
van VDT worden beperkt. 
Door het aangaan van een Joint-Venture wordt de partner 
mede eigenaar van unieke kennis t.a.v. bandproduktie en 
ontwikkeling. Het is niet ondenkbaar dat de partner besluit 
na voldoende kennis opgedaan te hebben, de produktie van 
duwbanden volledig zelfstandig ter hand te nemen. 

VDT heeft de opzet van de produktie volledig zelf in handen 
en kan vanaf het prilste begin mede richting geven aan de 
ontwikkeling van de Japanse vestiging. Het risico van kennis
lekkage naar potentiële concurrenten wordt beperkt, omdat 
VDT 100% eigenaar van de produktiemiddelen, kennis en 
ontwikkelingen is. 
Een nadeel van deze optie is dat alles volledig zelfstandig 
georganiseerd en uitgedacht moet worden. Hierbij zullen de 
onbekendheid met de cultuur, de regelgeving, de gewoonten 
m.b.t. zaken doen, het zoeken naar lokale (betrouwbare en 
kwalitatief goede) toeleveranciers voor grote initiële kosten 
zorgen. Tevens zal het selecteren, trainen en opleiden van 
Nederlands kernpersoneel en Japans stafpersoneel een moei
lijke operatie worden. 

Door aquisitie van een Japans bedrijf dat reeds ervaring 
heeft met produktie van fijnmechanische componenten kan 
a.h.w. een vliegende start gemaakt worden: er hoeft bijvoor-
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Nadelen: 

beeld niet gezocht te worden naar Japanse staffunctionaris
sen. 
De problemen met de aankoop van grond en het bouwen van 
fabrieksruimte zullen aanmerkelijk geringer zijn dan bij 
alternatief 2. 
Ook in dit geval kan gebruik gemaakt worden van de kennis 
en ervaring t.a.v. produktiemanagement van de aanwezige 
staf. 
Geschikte overnamekandidaten liggen ook in Japan niet voor 
het oprapen! De verwachting is dat het vinden van een 
kandidaat die qua business en omvang bij VDT past, moeilijk 
zal zijn. Daarnaast speelt het overnamebedrag een rol: dit 
moet zodanig zijn dat dit voor VDT haalbaar is. 

4. Indien uit een detailstudie zou blijken dat de opzet van een eigen vestlgmg niet 
haalbaar is, en er geen geschikte overnamekandidaten voorhanden zijn, kan 
worden overwogen om een afnemer een exclusieve bandlicentie te verschaffen. Dit 
zou betekenen dat bijvoorbeeld Toyota de kennis geleverd krijgt om zelfstandig -
voor eigen gebruik - banden te kunnen produceren. 

Voordelen: 

Nadelen: 

Het voordeel van deze optie is dat VDT geen enkel risico 
loopt m.b.t. het opstarten van de produktie. 
Aan deze optie is het grote gevaar verbonden dat VDT op 
deze manier haar eigen concurrent creëert. 

5. Hoewel door Toyota gesproken wordt over een tweede leverancier, is het vestigen 
van een distributiekantoor in Japan misschien afdoende voor Toyota. Hier zou dan 
bijvoorbeeld een half jaar veiligheidsvoorraad kunnen worden neergelegd. 

Voordelen: Het grote voordeel hiervan is dat de risico's die verbonden 
zijn aan een Japanse produktievestiging, in deze vorm wor
den vermeden. 

De voor- en nadelen van de diverse opties tegen elkaar afwegende kunnen de alternatie
ven gerangschikt worden in afnemende mate van voorkeur: 

1. Opzetten distributiekantoor in Japan. 
2. Overname geschikte kandidaat. 
3. Zelf opzetten vestiging in Japan. 
4. Oprichten Joint-Venture met (potentiële) afnemer. 
5. Verlenen van bandlicenties aan (potentiële) klanten. 

Hierbij zijn het oprichten van een Joint-Venture en het verlenen van een bandlicentie in 
feite geen aanvaardbare alternatieven. 
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Fasering 

Produktie in Japan zou aan de orde zijn in 1998-1999, als Toyota uit de aanloopfase is, 
en de massaproduktie op gang komt. Om te komen tot volledige produktie in Japan zullen 
de volgende fasen moeten worden doorlopen: 

1. Voorstudie 
2. Onderhandelen met (potentiële) klanten over afzetgaranties 
3. Detailstudie en keuze van de juridische vorm 
4. Keuze van de lokatie, fabrieksontwerp 
5. Formeren task-force, training & opleiding Nederlands kernpersoneel 
6. Start bouw fabriek 
7. Opstart produktie (voorlopig alleen schakels of snaren en assemblage) 
8. Volledige produktie 

Een planning voor deze activiteiten zou er als volgt uit kunnen zien: 

2 

3 

4 

I 
7 

8 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

figuur 8.1: mogelijke fasering produktie in Japan 

Hieruit blijkt dat het volledige traject (van voorstudie t/m volledige produktie) ongeveer 6 
jaar duurt. Dit betekent dat, hoewel het daadwerkelijk bouwen van een fabriek in Japan 
nog een kwestie van de lange termijn is, de voorstudie en de onderhandelingen met 
klanten al in '93-'94 plaats moeten vinden om in 1999 in Japan te kunnen produceren. 

Potentiële problemen 

Bij het opzetten van een fabriek voor produktie van duwbanden zijn een aantal problemen 
te verwachten die deze opzet zullen bemoeilijken. Onderstaand volgt een kleine inventari
sering van deze problemen. Deze inventarisering beoogt niet volledig te zijn, maar kan 
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een aanzet zijn voor een vervolgstudie, waarin deze problematiek gedetailleerd onder de 
loep genomen kan worden. 

1. Onbekendheid van VDT met het opstarten van nieuwe fabrieken in het algemeen. 
Het opzetten van een nieuwe fabriek zou voor VDT de eerste keer in haar 
geschiedenis zijn (afgezien van de fabricage in Tilburg). Met het opstarten van 
produktielijnen en de optimalisatie daarvan is wel kennis en ervaring in huis. Het 
volledig opstarten van een nieuwe fabriek is nog onbekend terrein. Wanneer een 
dergelijke operatie in Nederland plaats zou vinden zou dit al een uitdaging zijn; 
iets dergelijks ondernemen in Japan is toch nog van een andere orde. Bovendien 
kan weinig gesteund worden op ervaringen van anderen: er zijn slechts weinig 
bedrijven die een produktievestiging in Japan hebben opgezet. 

2. Onbekendheid van VDT t.a.v. de cultuur. Ofschoon VDT regelmatig contact heeft 
met Japanse klanten, en dus niet helemaal onbekend is met de Japanse cultuur, is 
er geen ervaring t.a.v. bijvoorbeeld de lokale bureaucratie, de arbeidsmarkt, toele
veranciers etc. Daarbij speelt ook de taalbarrière een rol. De meeste Japanse 
managers spreken Engels, de meeste fabrieksarbeiders niet. Ook voor contacten 
naar de omgeving is de taal een probleem. 

3. Onbekendheid met de juiste wegen in de Japanse bureaucratie. Om een fabriek in 
Japan te kunnen bouwen dienen de nodige bureaucratische 'hobbels' genomen te 
worden (aanvragen van vergunningen etc.). Kennis van deze bureaucratie 1s een 
voorwaarde voor een zo kort mogelijke doorlooptijd van dit project. 

4. Het voorkomen van kennislekkage naar (potentiële) concurrenten. Japanse autopro
ducenten hebben wijdvertakte netwerken van dochterondernemingen en toeleveran
ciers die op allerlei terreinen actief zijn. Om te voorkomen dat door onvermijdelij
ke samenwerking met deze bedrijven kennislekkage optreedt zal d.m.v. scree
ning/geheimhoudingsverklaringen dit risico geminimaliseerd worden. Hoe dit in de 
praktijk gestalte moet krijgen is nog volledig onbekend. 

5. De selectie en training & opleiding van Nederlands kernpersoneeL De voorberei
dingen en de opstart van een fabriek in Japan zal onder leiding van Nederlands 
kernpersoneel moeten plaatsvinden ( = 6-10 man). In aanmerking hiervoor komen 
mensen met een ruime ervaring en kennis van de produktieprocessen in Nederland. 
Het is ten eerste de vraag of er mensen binnen VDT zijn die een dergelijke 
uitdaging willen aangaan (verhuizen naar Japan?), ten tweede is het de vraag of 
deze geschikt zijn en bereid zijn om het intensieve scholingsprogramma dat 
benodigd is te volgen. 

6. Het selecteren van Japans stafpersoneeL Omdat VDT geen ervaring heeft op de 
Japanse arbeidsmarkt, en managers in Japan meestal hun hele arbeidsleven bij één 
bedrijf werken, zal het moeilijk worden geschikte Japanse managers te vinden. 

7. Het vinden van geschikte lokale toeleveranciers. Het heeft VDT een enorme 
inspanning gekost om in Europa leveranciers te vinden die kwalitatief afdoende 
materiaal kunnen toeleveren. Momenteel zijn er voor schakelmateriaal twee 
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leveranciers en voor snaarmateriaal één. Als het vinden van geschikte toeleveran
ciers in Europa al zoveel moeite kost, is niet te verwachten dat dit in Japan 
eenvoudiger zal zijn. Een alternatief is het aanhouden van de Europese leveran
ciers en het verschepen van grondstoffen naar Japan. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de potentiële problemen, waarvoor een oplossing 
gezocht moet worden groot zijn, doch niet onoverkomelijk. De grootste problemen zullen 
naar het zich laat aanzien liggen op het gebied van het cultuurverschil, het werven van 
geschikt personeel en de mogelijke kennislekkage. 
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