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Een Technological Mapping voor
fiets- en bromfietsonderdelen

J.P.A.Frielink WPA-0585



Voorwoord

Ter afsluiting van mlJn werktuigbouwkundige studie aan de Technische Uni
versiteit te Eindhoven, heb ik de voorkeur gegeven aan een praktische op
dracht binnen het bedrijfsleven, aangezien mijn interesse uitgaat naar de
toepasbaarheid van technische kennis in een produktie-apparaat.
Technische kennis zie ik bij voorkeur als middel, niet als doel.

Technological Mapping is een nog vrij onbekend hulpmiddel bij het optimaal
ten dienste stellen van technische kennis aan een produktie-apparaat en
heeft als lodanig mijn belangstelling gewekt.

Dankzij de optimale medewerking van Hoogovens Groep a.v. ben ik in de ge
legenheid geweest om diepgaand kennis te kunnen maken met de Technological
Mapping.

Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om met name te bedanken:

prof.ir.F.Doorschot
en

dr.ir.G.H.Nijhof

ing.J.F.M.Pekelharing

ing.W.van Boekel
en

dhr.G.Schamine

ir.W.L.van Wierst

voor de koordinatie en de technische
ondersteuning

voor de volledige medewerking en openstelling
van de firma van Schothorst a.v.

voor de dagelijkse begeleiding en
informatieverschaffing

voer zijn technische inbreng

en verder een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot het
welslagen van deze opdracht.

J.P.A.Frielink
EindhQven, juni 1988
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Su..ary

Technological Mapping is an analysis-instrument which helps to determine
priorities in case of the searching for technical developments of a pro
ductionprocess.
To a product and to a manufacture the costs connected with this manufac
ture will be regarded. The materialcosts will also be put into vision. The
largest cost items deserve the highest priority.

Like in most serial and mass manufacturing processes, the materialcosts
take the biggest part of the total costs. However, observing the develop
ment activities of these kind of concerns, it appears to be that the manu
factures and the assembly get all the attention, and only seldom the mate
rial control does.

Also here, the Technological Mapping makes clear that material control ac
tually deserves the most attention.
But also the priorities concerning the attention to be given to the manu
factures are determined in this Technological Mapping.

Further concrete alternatives concerning technical developments are being
generated, based on the facts of the Technological Mapping, and a realiza
bility study has been made on these alternatives. As stated material sa
ving actions will mainly be discussed, but also some alternatives deeling
with manufactures take place in this essay.
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1. Inleiding

Van schothorst b.v. is een fabrikant van fiets- en bromfietsonderdelen.
Men beschikt over twee vestigingen: een in Barneveld en een in Boxmeer. De
vestiging in Barneveld vormt het moederbedrijf. Hier worden onderdelen als
bagagedragers, zadelpennen, spatborden, wielreflektoren, etc •• gemaakt. In
Boxmeer worden de in Barneveld vervaardigde zadelpennen verchroomd, en
velgen voor fietsen, steppen, en bromfietsen gefabriceerd.

In het midden van de 70'er jaren besluiten de oprichters, de gebroeders
van Schothorst, zich terug te trekken uit de onderneming. Aan gezien een
geschikte opvolger niet voor handen blijkt, wordt het bedrijf te koop aan
geboden. In dezelfde periode lijdt Europa onder een staalkrisis, hetgeen
Hoogovens doet besluiten uit te zien naar een uitbreiding van de aktivi
teiten. Men zoekt in de sektor van de industriele toelevering. Tegen deze
achtergrond is een overname van van Schothorst door Hoogovens goed te
plaatsen.

Hoogovens beschikt over een Centrale Afdeling Technologie. Deze afdeling
is o.a. geinteresseerd in methoden om de technologische stand van bedrij
ven te analyseren. Technological Mapping is een van de instrumenten die
voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komen. Een nadere kennismaking
met deze methode ligt dan ook in de belangstelling van de C.A.T.
Bij het zoeken naar een geschikt bedrijf om als testcase te dienen, valt
de keuze op de vestiging van van Schothorst te Boxmeer, aangezien hier een
enkelvoudig produkt wordt gefabriceerd, hetgeen resulteert in een door
zichtig produktieproces.

Eerst zal deze verhandeling ingaan op de praktische uitvoering van de
Technological Mapping methode. Hiertoe zal noodzakelijkerwijs ook ingegaan
worden op het produktieproces, aangezien de Technological Mapping methode
steeds aangepast dient te worden aan de situatie waarin ze gebruikt wordt.
Vervolgens wordt geanalyseerd welke verbeteringen van het produktieproces
mogelijk zijn.
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2. Werkwiize bij de toepassing van Technological Mapping

Een Technological Mapping heeft tot doel prioriteiten te stellen voor de
beheersing van de technische aspekten van een produktieproces. Primair
wordt hierbij uitgegaan van de filosofie dat de grootste kostenposten zeer
zeker goed beheerst moeten worden. Als deze posten n.l. niet goed beheerst
worden, dan kan er in ieder geval niet efficient geproduceerd worden, hoe
optimaal de andere posten ook funktioneren!

Ogenschijnlijk is deze filosofie triviaal. Het blijkt echter in de prak
tijk, dat een Technological Mapping in de regel andere prioriteitsgebieden
naar voren brengt, dan op grond van intuitie te verwachten valt.

Technological Mapping doet geen absolute uitspraak over de stand van de
techniek van een bepaalde bewerking. Bij posten waarbij eenzelfde bewer
king wordt uitgevoerd, echter met een verschillende techniek, geeft een
Technological Mapping weI een prioriteit aan voor de keuze van de toe te
passen techniek. Dit kan gezien worden als een relatieve uitspraak over de
stand van een bewerkingstechniek.

Ais vervolg op de Technological Mapping kunnen de prioriteitsgebieden die
naar voren zijn gekomen nader geanalyseerd worden op hun efficiency.
Technological Mapping vormt dus een instrument om de technische ontwikke
ling binnen een produktieproces gericht te sture~.

Bij het analyseren van de direkte kosten van een produktieproces, dient
men een verantwoorde opsplitsing te maken van deze kosten. Enerzijds on
derkennen we diverse produkten die vervaardigd worden (kostendragers), an
derzijds zijn er diverse bewerkingen (kostenplaatsen). Een kombinatie van
beide in een kostenmatrix levert een geschikte uitgangssituatie voor een
zinnige opsplitsing. In dit verband kunnen transport en opslag ook als be
werkingen gezien worden. Elke kombinatie vormt een kostenpost.
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De matriK krijgt dus de volgende vorm:

produkten
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Indien in deze matriK aIle produkten en aIle bewerkingen geplaatst worden,
zal in vele gevallen blijken, dat de matriK al snel omvangrijk wordt. Om
dit te voorkomen, kunnen een aantal vereenvoudigingen worden ingevoerd.

Aan de produkten zijde kan het aantal produkten gereduceerd worden
produkten die belangrijk zijn voor de produktie te scheiden van de
belangrijke produkten. Deze scheiding kan eenvoudig uitgevoerd
m.b.v. een Pareto-analyse!). Hiermee wordt het aantal produkten
ceerd tot een tien- tot twintigtal.

door de
minder
worden

geredu-

Aan de bewerkingen kant kunnen bewerkingen samengevoegd worden in groepen;
bijvDorbeeld naar produktieplaatsen.

Per matriKveld dienen de direkte kosten ingevuld te worden. Aangezien deze
opgebouwd zijn uit een aantal deelkosten die eerst afzonderlijk bepaald
moe ten worden, is het zinvol om deze deelkosten niet te sommeren tot een
totaalcijfer, maar uitgesplitst te houden in een paar kosten; geadviseerd
wordt een drietal, met het oog op de overzichtelijkheid. Zi~volle deelpos
ten zijn b.v.:

mankosten machinekosten materiaalkosten uitvalkosten

1>
voor methode, zie bijlage A
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Om een beeld te krijgen van de verhouding direkte-, indirekte kosten kun
nen de overige vaste kosten per produkt in de matrix opgenomen worden als
een aparte regel onder de bewerkingen.

De matrix krijgt de volgende eindlayout:

produkten
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e
w
e
r
k

i
n

9
e
n

indirekt
<overig

vast )

I 1 I I ~
II1II1111111111

IIII IIIIIIII III
I I I I I 1 I I 1 I I 1 I I I

IIIIIIIIIIIII II
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
I I I I I I I I I I I1I I I

Vervolgens wordt de matrix ingevuld door de kosten per matrixveld uit te
rekenen en vervolgens te substitueren. De methode die toegepast wordt bij
de berekening van de direkte kosten hangt af van de beschikbare gegevens
binnen het bedrijf. Hiermee samenhangend moet ook gekeken worden naar de
nog te verzamelen gegevens. Deze dienen ook zo snel mogelijk verzameld te
kunnen worden. Opgemerkt moet worden dat men dient te beseffen dat in eer
ste instantie de grootorde van de in te vullen bedragen van belang is, en
niet zozeer de exaktheid. Het doel is het zo snel mogelijk verkrijgen van
bruikbare gegevens •

Jndien de ingevulde matrix onvoldoende informatie bevat, moet een nadere
verfijning van de matrix uitgevoerd worden.

Tenslotte kunnen konklusies getrokken worden, waarbij de ~adruk gelegd
wordt op de grootste kosten. Zoals reeds naar voren is gekomen zijn dit de
gebieden die goed beheerst moeten worden.
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3. Technological Mapping in praktiik

Om een beter beeld te krijgen van de werkwijze die in de voorgaande
graaf besproken is, wordt een praktische toepassing besproken. Zoals
vermeld, staat het produktieproces van van Schothorst te Boxmeer
voor deze bespreking.

3.1. Het produktieproces

para
reeds
model

Om de bewerkingen vast te stellen die in de produkten - bewerkingen matrix
verwerkt gaan worden, wordt eerst het produktieproces nader bekeken. Daar
na worden de bewerkingen gegroepeerd.

De geanalyseerde situatie bij van Schothorst blijkt de onderstaande bewer
kingsgroepen te bevatten. Aan de hand van dit schema zullen de diverse be
werkingen toegelicht worden.

""alsen

ongelegeerd staal
I
I

stomp lassen

hand

grofslijpen

rvs

stomp lassen +

ventielgat ponsen

grofslijpen

sliipen d.m.v.
slijpliin 1,2 fi jnsli jpen

lamellenslijpen

slijpen d.m.v.
sliiplijn rvs
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3.1.1. walsen

Gedurende het walsproces wordt het bandstaal dat van de rol wordt inge
voerd in acht stappen tot een profiel gewalst. De overlappende zijkanten
worden aan elkaar gelast met naadlasschijven. Doordat gebruik gemaakt
wordt van wisselspanning, ontstaat er een rij van kleine puntlasjes. Het
lassen introduceert vervormingen in het materiaal. Daardoor moet het pro
fie I na het lassen nog op maat gewalst worden. Vervolgens wordt het pro
fiel met een rollenset gebogen tot een spiraal met een gewenste diameter.
Aan het einde van deze spiraal wordt de diameter nog eens nauwkeurig op
maat gebogen met behulp van een ring waarop aan de omtrek instelbare rol
len zijn bevestigd. Tevens bevindt zich hier een afknipinrichting, die het
profiel op iets meer dan een winding afknipt. Deze overmaat wordt gelntro
duceerd omdat tijdens het stomplassen (zie bovenstaand schema) de profiel
lengte aan de omtrek iets afneemt. De afgeknipte profielen worden handma
tig op transportwagentjes geladen en afgevoerd naar een tussenopslag
plaats.

3.1.2. stomplassen

Vanuit de tussenopslag worden de profielen naar een stomplasmachine ge
voerd. Het profiel wordt handmatig in een lasmal geplaatst, waarna de
stomplasmachine in werking wordt gesteld. De doorvoer naar de slijplijn
(niet-rvs velgen) geschiedt met behulp van een toevoergoot waar de prof ie
len handmatig in worden geplaatst.
De rvs velgen krijgen tegelijk met het stomplassen een ventielgat dat aan
de overzijde van de stomplas geponst wordt. Dit wordt in dit stadium al
gedaan in verband met het opzoeken van de stomplas bij het nabewerken van
deze las (zie 2.1.4.). Na het stomplassen worden de rvs velgen weer op
transportwagentjes geplaatst en naar een tussenopslag gevoerd.

3.1.3. grofsliipen

Het stomplassen veroorzaakt een onooglijk oppervlak ter plaatse, zodat het
noodzakelijk is om deze oneffenheid te verwijderen d.m.v. slijpbewerkin
gen.
Eerst wordt de las grofgeslepen. De ergste oneffenheden worden weggewerkt,
echter het oppervlak blijft te ruw. Dit grofsliipen gebeurt handmatig bij
ongelegeerd-stalen velgen die niet door de slijplijn bewerkt worden, en
bij de rvs velgen.
De rvs velgen worden na het grofslijpen in een transportgoot geplaatst,
waarna de slijpbewerkingen verder machinaal verricht worden.
De overige stalen velgen worden volledig machinaal geslepen.
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3.1.4. slijpen d.m.v. de slijplijnen

De rvs velgen worden na grofgeslepen te ZlJn ontvet en gepolijst met een
lamellenpolijstmachine. Dit is een naslijpbewerking die uitgevoerd wordt
ter plekke van de stomplas. Om deze stomplas op te zoeken wordt gebruik
gemaakt van het reeds geponste ventielgat. Hierna worden de produkten
voorzien van gedopte spaakgaten. Dit zijn gaten waarbij eerst een bolvor
mig uitstulpinkje in de richting van het middelpunt van de velg gedrukt
wordt, waarna een spaakgat geponst wordt in de richting van de spaak die
er later ingeplaatst wordt. Ook hier worden de velgen gepositieneerd
m.b.v. het ventielgat om te voorkomen dat een spaakgat het ventielgat
overlapt. De gaten worden geponst in een unit met vier ponsgereedschappen.
De produkten worden negen maal gedraaid over een vaste hoek om zedoende 36
gaten te verkrijgen. Er worden slechts vier gereedschappen geplaatst omdat
de gaten onder een hoek staan t.o.v. de radiale richting van de velg.
Hierdoor is het plaatsen van 36 gereedschappen naast elkaar uitgesloten.
Bovendien varieren de hoeken van de gaten onderling, echter weI volgens
een vast patroon.
Om polijstpasta- en andere vetresten te verwijderen werden de velgen nog
maals ontvet. Ais laatste wordt handmatig een stickertje over de stomp las
geplakt en worden de velgen eveneens handmatig in kokers verpakt. De pro
dukten zijn nu gereed voor verzending.
Het transport tussen de machinale bewerkingsstations wordt verzorgd door
een transportketting en leidgoten.

De ongelegeerd-stalen velgen die niet handmatig geslepen worden, worden na
het stomplassen in een toevoergeot geplaatst en komen bij een opzetter van
een draaitafel. Hier worden de velgen gepositioneerd door de stomplas op
te zoeken. Hierbij wordt gebruik gemaak~ van het relief dat het stomplas
sen veroorzaakt. Rond de draaitafel(s) ) staan bewerkingsstations opge
steld die de produkten slijpen. Eerst wordt het oppervlak op de plaats van
de stomplas geegaliseerd d.m.v. een grofslijp- en een fijnslijpbewerking.
Het totale oppervlak aan de binnenzijde wordt verfraaid door een vetslijp
behandeling en eventueel een POlijstbewerking

3
)

Via een leidgoot worden de produkten naar de spaakgatponsunits geleid.

2)Slijplijn 1 heeft twee draaitafels. Bij de eerste tafel wordt de
innenkant van de velg bewerkt, bii de tweede tafel de buitenkant.
lijplijn 2 beschikt over· een tafel waar beide zijden bewerkt worden.

3)
Polijsten gebeurt in slijpstation 2
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3.1.5. handmatig fijn-, lamellenslijpen

Deze behandelingen hebben hetzelfde resultaat als de machinale slijpbewer
kingen.
Het transport bij aIle handmatige slijpbewerkingen geschiedt steeds met
behulp van transportwagentjes. Tussen elke handbewerking bevindt zich weer
een buffer.

3.1.6. spaakgat ponsen

Het spaakgat ponsen van de rvs produkten is reeds behandeld onder para
graaf 2.1.4.
De ongelegeerd-stalen velgen worden op drie manieren voorzien van spaakga
ten. Er kunnen gedopte- en gladde gaten onderscheiden worden, en voorts
kan de realisatie handmatig of machinaal geschieden.
De vervaardiging van gedopte gaten, is reeds behandeld in paragraaf 2.1.4.
Men gebruikt de term gladde gaten voor spaakgaten waarbij slechts het
spaakgat wordt geponst.Het bultje, zeals toegepast bij de gedopte gaten,
wordt achterwege gelaten.
De machinale,vervaardiging geschiedt d.m.v. een opstelling met 36 gereed
schappen die in een cirkel staan opgesteld. Dit is, in tegenstelling tot
de produktie van gedopte gaten, megelijk doordat de gaten hier in zuiver
radiale richting t.o.v. de velg staan. In een tweede stap werdt het ven
tielgat aangebracht.
Velgen met een kleine diameter « 507mm) worden handmatig geponst. Het
aantal te ponsen spaakgaten bedraagt hier 20, 24, 26, 28, 32 ef 36, en ge
beurt m.b.v. twee snijstempels.

3.1.7. verchromen

4) .. 11 1Op een paar typen ongelegeerd-stalen velgen na krlJgen ae onge e-
geerd-stalen produkten een machinale verchroombehandeling. Het enige dat
varieert in de behandeling is de totale laagdikte van de nikkel- en
chroomlagen. Courante dikten zijn 10~ en 15~. •
Als eerste behandeling worden de produkten in een aantal stappen ontvet.
am de loogresten van de ontvetbehandeling te neutraliseren wordt een
z.g.n. zuurdip in de bewerkingslijn opgenomen. Deze heeft als bijkomend
voordeel dat het velgoppervlak licht geetst wordt, zodat de eerste

4)
Dit betreft slechts kleine aantallen.

Deze krijgen in de vestiging in Barneveld een lakbehandeling.
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nikkellaag, die vervolgens wordt opgebracht, beter hecht. De eerste nik
kellaag is de dikste laag die opgebracht wordt. Deze laag heeft het be
langrijkste aandeel in de korrosiebestendigheid. Om het uiteindelijke op
pervlak een glanzend uiterliik te geven, wordt een nikkelglanslaag toege
voegd. Een nadeel is echter dat deze laag afbreuk doet aan de korrosiebe
stendigheid. Daarom dient deze zo dun mogeliik te zijn (slechts weinige
~IS). Als laatste nikkellaag wordt een nikkelseallaag opgebracht. Dit is
een laag die poreus is doordat nietgeleidende stoffen zijn toegevoegd tij
dens de vervaardiging. Hierdoor wordt de chroomlaag, die hierna het geheel
kompleteert, ook poreus. Aan deze struktuur zijn twee voordelen verbonden.
Ten eerste wordt de aantastingsstroom verdeeld over het gehele buitenop
pervlak. Als er een beschadiging van het oppervlak optreedt, zal bij een
gesloten chroomlaag de aantastingsstroom zich koncentreren rond deze be
schadiging. Wanneer men uitgaat van een poreus oppervlak, zal de aantas
tingsstroom zich verspreiden over het gehele buitenoppervlak, en daarmee
ook de korrosie. Aangezien een beschadiging onmogelijk voorkomen kan wor
den, verdient het poreuze oppervlak de voorkeur. Een tweede voordeel is
gelegen in het feit dat door de kleine chroomoppervlakjes er geen spanning
in de chroomlaag wordt opgebouwd, hetgeen weI het geval is bij een aaneen
gesloten laag. Dit spanningsvrij zijn van de chroomlaag voorkomt span
ningskorrosie.
Als laatste behandeling worden de velgen aan de buitenzijde <bandzijde)
bespoten met ,een dunne laklaag, die onder verwarmen gedroogd wordt.
Nu ziin ook de ongelegeerd-stalen velgen gereed voor verzending.

12



3.2. Overige vaste kosten

Zoals reeds eerder is vermeld wordt naast de bewerkingskostenposten
post overige vaste kosten toegevoegd aan de kostenmatrix. Voor een
opzet is gekozen am deze post niet verder uit te splitsen.

ook de
eerste

In de overige vaste kosten zijn
werkplaats./tekenkamer en overige
schikbare kostprijsberekening. De
ken.

3.3. Produkten-skala

opgenomen: huisvesting, onderhoud mech.
vaste kosten, allen te vinden in de be
verkoopkosten zijn hier niet in betrok-

De diversiviteit in het produktaanbod is omvangrijk.
Ten eerste zijn er een 17-tal profielvormen die gewalst worden. Binnen een
profielvorm kunnen drie zijkantprofielen (remprofielen) vervaardigd wor
den. De diameter waarin een profiel gebogen wordt kan 22 waarden aannemen.
Voorts bestaat bij het spaakgatponsen de mogelijkheid gladde- of gedopte
gaten te fabriceren, in 8 verschillende gatdiameters, met 6 verschillende
mogelijkheden m.b.t. gataantallen.
Ook zijn er ~ijf ventielgatdiameters mogel~~k.
Ten slotte worden er vier chroomlaagdikten geleverd.

AIle mutaties binnen de beschreven mogelijkheden kunnen gerealiseerd wor
den. In de praktijk komt het er echter op neer dat ±450 mutaties daadwer
kelijk geproduceerd worden.

Dit aantal is te talrijk om in de kostenmatrix te verwerken. Vandaar dat
gekozen is voar een schifting van de produkten. Hierbij is geen onder
scheid gemaakt tussen de diverse zijkantprofielen, spaakgaten en ventiel
gaten, omdat deze wat betreft het kostenaspekt marginaal van elkaar ver
schillen.De selektie is voorts bewerkstelligd m.b.v. de eerder aangehaalde
Pareto-analyse. De produkten die ziin geselekteerd staan vermeld in biila
ge B. Door deze selektie blijven er 17 produkten over.

5)
hieronder wordt vestaan de totale dikte van de

nikkellagen.
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3.4. Direkte Kosten

De direkte Kosten worden volgens de algemene werkwijze gescheiden gehouden
in drie posten. In deze situatie is gekozen voor een indeling in: mankos
ten machinekosten uitvalskosten. Deze indeling ligt voor de hand, omdat
het niet zinvol is de materiaalkosten hierin op te nemen. Normaal worden
de materiaalkosten ingedeeld bij de bewerking waarbij het materiaal wordt
toegevoegd. Aangezien hier het produkt enkelvoudig is, wordt aIleen aan
het begin van de produktie materiaal toegevoegd. Vandaar dat besloten is
om de materiaalkosten als een post onder de bewerkingen toe te voegen •.

De Kosten worden als voIgt voor de diverse bewerkingen bepaald:

materiaalkosten

mankosten

- De materiaalkosten worden berekend door het standaard
verbruik te vermenigvuldigen met de standaard prijs
per eenheid grondstof. Beide zijn reeds beschikbaar
bij van Schothorst.

- normuren x loon

machinekosten

Van Schothorst hanteert normuren
werkingen. Deze normuren geven de
is om 1000 velgen de betreffende
ondergaan.

- normuren x machine uurtarief

voor de diverse be
tijdsduur die nodig
bewerking te laten
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Het machine uurtarief is bepaald uit de afschrijvingen
per jaar. De produktie aantallen (gedeeld door 1000)
van de diverse produkten over een jaar worden verme
nigvuldigd met de normuren die voor dat produkt voor
een bepaalde bewerking gelden. Deze resultaten worden
bij elkaar opgeteld om het totaal aantal uren (gedeeld
door 1000) te verkrijgen dat geproduceerd'is m.b.v.
een bepaalde machine. Worden nu de afschrijving en het
totaal aantal geproduceerde uren op elkaar gedeeld,
dan wordt het machine uurtarief verkregen.

- hulpmateriaalkosten

De Kosten voor hulpmaterialen worden rechtstreeks uit
de kostprijsberekening van Van Schothorst overgenomen.

- energiekosten



uitval

Uit het gelnstalleerd vermogen, de belasting van de
betreffende machine en het deel van de cyclustijd dat
de machine in geb~~ik is, wordt een energie-verdeel
sleutel opgesteld • Het totale energieverbruik voor
de produktie van 1000 blanke (niet verchroomde) velgen
is per produkt gespecificeerd in de kostprijsbereke
ning van Van Schothorst. Volgens de verdeelsleutel
worden nu de energiekosten verdeeld over de bewerkin
gen.

- omsteltijden K loon

De omsteltijden ziin per bewerking verkregen, door te
bepalen hoeveel uren er totaal besteed worden per be
werking aan omstellen. Voorts wordt de grootte van een
serie produkten die zonder om te stellen bewerkt wor
den bepaald. Het aantal series dat nodig is om de
jaarproduktie van een produkt te halen wordt gedeeld
door het totaal aantal series dat in een jaar op een
machine verwerkt wordt, om het aandeel in de omstel
kosten per produkt te bepalen. Vermenigvuldigen we dit
aandeel met de totale omsteluren per bewerking en het
loon van de omsteller, en delen we dit door de totale
produktie (in 1000-tallen), dan zijn de omstelkosten
per produkt, per bewerking toe te kennen.

Uitgegaan wordt van de percentages vermeld in de
aanwezige kostprijsberekening, aangevuld met schattin
gen ~9or de verdere verdeling over de bewerkingsgroe
pen.

- materiaal-, hulpmateriaal-, energie-, loonkosten

Deze kosten worden bepaald door het
te nemen van dezelfde bedragen als
paald.

uitvalspercentage
bovenstaand be-

Uitwerking van het bovenstaande levert de
in bijlage E. Hieruit blijkt dat de post
nadere splitsing is dan ook gewenst.

b)
voer verdeelsleutel, zie bijlage C

kostenmatriK op d~ te vinden is
overig vast omvangrijk is. Een

7)
voor geschatte aanvullingen uitvalspercentages, zie bijlage D
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3.5. Verdere splitsinq overige vaste kosten

De overige vaste kosten worden nu gesplitst in de volgende groepen:

opslag, gereedschap, transport, tekenkamer, huisvesting en overig vast.

Deze posten worden als voIgt bepaald:

opslag

16

De opslagkosten worden gesplitst in de posten:
mankosten huisve~tingskosten en uitvalskosten.

- opslagkosten ingangsmateriaal

Uit het standaard verbruik, het gemiddeid gewicht per
rol bandstaal en de totale jaarproduktie per produkt
variant wordt het aantal benodigde rollen per jaar be
paald. De totale kosten voor huisvesting van het
grondstoffenmagazijn worden gedeeld door het aantal
benodigde rollen. Evenzo worden de totale loonkosten
van het grondstoffenmagazijn hierdoor gedeeid. Per rol
ziin nu de huisvestingskosten en de loonkosten bekend.
Het aantal benodigde rollen per duizend velgen is uit
het gemiddeld gewicht per rol bandstaal en de tot ale
jaarproduktie per produktvariant te berekenen. De
huisvestings- en loonkosten per duizend produkten ziin
uit de laatste twee gegevens vast te stellen.
De extra kosten als gevolg van de latere uitval ZlJn
te bepalen uit de eerder vermeldde uitvalpercentages.

- opslagkosten tussenvoorraden

SOX Van het vloeroppervlak van de afdeling blanke vel
gen wordt gebruikt voor tussenopslagen. De huisves
tingskosten worden bepaald en gedeeld door 'de totale
jaarproduktie om de opslagkosten per duizend te ver-
krijgen. •
De loonkosten worden bepaald door de handlingtijd van
de wagentjes waarop de velgen gestapeld zijn te verme
nigvuldigen met het uurloon van de werknemer. De hand
lingtijd is reeds bekend.
Ook hier kunnen de kosten voor de uitval bepaald wor
den m.b.v. de uitvalpercentages.

- opslagkosten eindvoorraad



De huisvestingskosten van het eindvoorraadmagazijn en
de expeditie worden gedeeld door de totale iaarproduk
tie om de kosten per duizend te verkrijgen. Evenzo
wordt dit gedaan met de loonkosten van het eindvoor
raad-magazijnpersoneel.
Extra kosten als gevolg van uitval ziin hier niet van
toepassing.

De volgende posten worden als een totaalcijfer gepresenteerd.

gereedschap

transport

tekenkamer

huisvesting

overig vast

De post gereedschapskosten bevat ook kosten gemaakt
door de mechanische werkplaats als gevolg van onder
houdsaktiviteiten.
De kosten worden bepaald door de posten naadlasschij
yen en onderhoud mechanische werkplaats/tekenkamer.
Van de laatste post worden de kosten van de tekenkamer
afgetrokken.

Onder deze post worden de externe transportkosten en
de loonkosten van de afdeling expeditie ondergebracht.
Er is bepaaldhoeveel roestvaststalen velgen en hoeveel
verchroomde velgen per vracht getransporteerd kunnen
worden (Aangezien de rvs-velgen in kokers verpakt wor
den, is het aantal te transporteren velgen veel gerin
ger dan bij verchroomde velgen het geval is). Hiermee
is te bepalen hoeveel transporten er totaal moeten
plaats vinden. De loonkosten, de energiekosten en het
onderhoud van de eigen wagen (afschrijving is nul) en
de transportkosten aan derden worden gesommeerd en ge
deeld door het aantal vrachten. De kosten per duizend
velgen worden verkregen door de kosten per vracht te
delen door de inhoud van een transport.

Uren x loonkosten

Er ziin 1,5 man personeel werkzaam in de tekenkamer.

Deze post bevat de opgave van de huisvestingskosten in
de beschikbare kostpriisberekening, verminderd met de
hUisvestingskosten vermeld onder de opstagkosten.

De oorspronkelijke overige vaste kosten min de
bovenstaand gespecificeerde kosten levert de nieuwe
post overige vaste kosten.

Deze nieuwe splitsing levert het kostenplaatje zoals te zien is in bijlage
F. Uit deze informatie ziin een aantal zinnige konklusies te trekken.
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4. Konklusies Technological Mapping

Voor de inzichtelijkheid van de verkregen kostenverdeling ZlJn in bijlage
F o.a. zgn. pie-chart grafieken opgenomen. In deze pie-charts is per arti
kel een procentuele verdeling van de bewerkingskosten te zien. Hierdoor
verkrijgt men snel inzicht in de verhoudingen van de diverse kosten.

Ket nadruk dient erop gewezen te worden dat vergeliiking van pie-charts
onderling sterk af te raden valt, aangezien hierin percentages van de to
tale produktiekosten van een produkt gehanteerd worden. Deze totale pro
duktiekosten verschillen nu per produkt, zodat geliike percentages bii
verschillende produkten in de regel ongeliike absolute bedragen vertegen
woordigen.

van
het

wijzen.
het nikkel en

is het aandeel

Ais eerste prioriteit vallen de materiaalkosten aan te
20wel de kosten van het bandstaal, als de kosten van
chroom vormen belangrijke kostenposten. WeI heel groot
het roestvast staal in de kostprijs.
Op het tijds~ip van het schrijven van deze verhandeling is de nikkelmarkt
fors in beroering. Dit heeft zowel zijn invloed op de verchroomde produk
ten (nikkel-onderlagen), als ook op de rvs artikelen (chroom-nikkel
staal).Het is nog niet duidelijk of de hiermee gepaard gaande prijsstij
gingen een konjunktureel- of een structureel karakter hebben. Duidelijk is
echter, dat een onafhankelijkere positie t.o.v. het nikkel een stabieler
prijsbeleid kan waarborgen, hetgeen een betere basis is voor stabiele han
delsbetrekkingen. Dit laatste vormt een extra argument om zo optimaal mo
gelijk met de te verwerken materialen om te gaan.

Voorts ziin de overige vaste kosten hoog, met name bij de rvs produkten.
Vanuit technisch oogpunt valt hier niets aan te veranderen, zodat hier
voistaan moet worden met het opmerken van de grootte van deze post.

De kosten die gepaard gaan met de afdeling chromerij verdienen ook aan
dacht. Bij het in ogenschouw nemen van de verdeling in man-, machine- en
uitvalkosten, valt het op, dat de loonkosten een groot deel ·voor hun reke
ning nemen. Men zou bij een geautomatiseerde Iijn een lager aandeel ver
wachten.

Bij de verchroomde produkten vormt de post gereedschapskosten een redeliik
deel van de kosten. Hierbii dient echter opgemerkt te worden, dat in deze
post zowel zuivere gereedschapskosten als ook onderhoudsakties onderge
bracht zijn. Bij een verdere analyse zal de eerste stap dan ook het verder
opsplitsen ziin in onderhoudskosten en in gereedschapskosten.
De transportkosten van de rvs artikelen zijn aanmerkelijk hoger dan de
transportkosten van de verchroomde velgen. De oorzaak hiervan is gelegen
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in het feit, dat de rvs produkten in kokers worden vervoerd. Dit neemt
meer plaats in dan gebundelde velgen. Het bundelen is hier i.v.m. bescha
digingsgevaar niet uitvoerbaar. Onderzoek naar een compactere transport
vorm zou nuttig kunnen ziin.

De andere kostenposten vertegenwoordigen slechts een klein aandeel van de
totale kosten. Het analyseren van deze posten verdient slechts aanbeve
ling, als de andere posten reeds geoptimaliseerd ziin.

Het onderscheiden van de diverse produkten in deze Technological Mapping
levert slechts beperkte informatie op. Het onderscheid tussen rvs-produk
ten, handbewerkte ongelegeerd-stalen velgen en machinaal bewerkte ongele
geerd-stalen velgen is zinvol, maar het onderscheid binnen deze kategorie
en geeft, op de separatie van produkten met een 10~ galvanische laag en
produkten met een 15~ laag na, geen dieper inzicht.
Het onderscheiden toont wei direkt aan, dat de handbewerkingen duurder
bliiken te ziin dan de machinale bewerkingen. Gekonkludeerd dient dus te
worden dat de mechanisatie vanuit de kostenoptiek gezien gerechtvaardigd
is.

Na iedere verandering die in het produktieproces plaatsvindt zullen de
kosten voor de desbetreffende bewerking veranderen. De prioriteitenverde
ling voor de'overige gebieden zal hierdoor echter niet veranderen, zodat
de Technological Mapping strikt genomen niet opnieuw hoeft te worden inge
vuld.

Om niet het rlS1CO te lopen dat het beeld van het produktieproces te sterk
gedateerd is, verdient het echter toch aanbeveling om de Technological
Mapping regelmatig te herzien. Met name de toepasbaarheid binnen het pro
duktieproces van in de toekomst opduikende technieken kan dan op ieder
tiidstip snel beoordeeld worden.

Een tweede aspekt ter overweging om de Technological Mapping up to date te
houden wordt gevormd door het feit dat niet nieuwe technieken hun intrede
doen, maar dat de kasten verbonden aan een bepaalde techniek kunnen veran
deren in de tijd. Door de Technological Mapping regelmatig te herzien zal
men alert bliiven voor deze ontwikkelingen.

•
Aldus uitgevoerd en bijgehouden vormt de Technological Mapping een nuttige
basis voar een struktureel beleid t.a.v. technische innovatie.
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5. Algemene beschouwing ter verbetering van de bewerkingen

Een eerste observatie van de problemen die optreden bij de diverse proces
sen, geeft een opvallend beeld.

Ten eerste worden de problemen bij het delen van het profiel veroorzaakt
door de vorm van dit profiel. Door de holten die niet ondersteund kunnen
worden, wordt het moeilijker een goede kwaliteit van de deelvlakken te
waarborgen.

uiteinden, in kombinatie met de
de uitval en de afbrandverliezen

De huidige mindere kwaliteit van de
fielvorm, veroorzaken voornamelijk
6.1.5) bij het stuiklassen.

pro
(zie

Voor het slijpen is veel inspanning nodig om met de gemechaniseerde slijp
units de profielvorm te volgen.

Het vernikkelen/verchromen wordt eveneens bemoeilijkt door de produktvorm.
Met name de laagdikteverdeling over de velg varieert hierdoor. Ook het
transport van de produkten vergt een hoge inspanning.

Het is opvallend dat al deze problemen voornamelijk veroorzaakt worden
door de profielvorm. Het aanbrengen van dit profiel is uitge~ekend de
eerste bewerking die wordt uitgevoerd. Het zolang mogelijk uitstellen van
het inbrengen van de profielvorm lijkt in eerste instantie aantrekkelijk.

Met het bovenstaande is een weg gebaand voor de gedachte om de volgorde
van bewerken opnieuw te belichten.

Een ideale volgorde (gezien vanuit de huidige probleem-optiek) zou zijn:

gaten ponsen
bandstaal vernikkelen/verchromen
band op lengte delen
aan elkaar zetten van de uiteinden
profiel walsen

Uiteraard introduceren we hiermee nieuwe problemen.

20 levert het in een vroeg stadium produceren van gaten problemen op.
Indien de uitstulpingen van de gedopte gaten zoals nu het geval is direkt
voor het aanbrengen van de gaten gestalte krijgen, zullen deze bij het
profiel walsen weer weggewerkt worden.
Eerst de gaten aanbrengen, dan de andere bewerkingen uitvoeren en dan pas
de uitstulpingen realiseren levert een positioneringsprobleem op m.b.t. de
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gaten en de uitstulpingen. De gaten zullen bovendien een ellipsvorm gaan
aannemen.
Het in laatste instantie aanbrengen van gaten breng~ met zich mee dat de
wanden van de gaten niet beschermd ZlJn tegen korrosie. Dit probleem is
evenwel op te lossen met een extra behandeling als vermeld in paragraaf
6.1.2.
Het belangrijkste probleem is evenwel het feit dat bij het inbrengen van
het profiel de zijkanten van het bandstaal over elkaar heen zijn gewalst,
zodat ter plekke van de gaten maximaal drie lagen materiaal aangetroffen
wordt. Om vooraf de gaten in het bandstaal zo te positioneren dat deze in
gewalste situatie elkaar waar gewenst overlappen, is een ondoenlijke opga
ve (binnen redelijke budgetgrenzen).
Het ponsen van de gaten dient dus naar het einde van het produktieproces
verschoven te worden.

Ook dient het gegalvaniseerde bandstaal gewalst te kunnen worden. Para
graaf 6.2.2.1. besteedt hier aandacht aan.

aangezien de bedragen die
te galvaniseren veel hoger
ziin bij het optimaliseren

het galvaniseren.
transport-eenvoud

plaatsen voor
aspekt van de

Het aan elkaar bevestigen van de banduiteinden kan niet m.b.v. het huidige
lasprocede, aangezien de chroomlaag voor chroomoxide-insluitsels zorgt die
ernstige afbreuk doen aan de mechanische eigenschappen van de las.
Hier ligt een moeilijk probleem.
Een mogelijkheid is het zoeken naar een andere verbindingsmethode van de
ongeprofilee~de uiteinden. De. kans van slagen lijkt in eerste instantie
echter niet groot.
Een andere mogelijkheid vormt het zoeken naar een alternatieve verbinding
voor geprofileerde uiteinden. Het voordeel van het omzeilen van de proble
men rondom de profielvorm gaat hierdoor verloren, echter het voerdeel van
het galvaniseren veor het walsen blijft.
Mogelijkheid drie is het verbinden te
Hierbij vervalt het zeer aantrekkelijke
gedurende het galvaniseren.
De tweede mogelijkheid is het aantrekkelijkste,
bespaard kunnen worden door het bandstaal eerst
zijn dan de financiele voordelen die te behalen
van het delen en het lassen.

De procesvolgorde na deze overwegingen wordt dan:

bandstaal vernikkelen/verchromen
profiel walsen
band op lengte delen
aan elkaar zetten van de uiteinden
gaten ponsen + nabewerking voor korrosiebescherming

Het verschil tussen deze volgorde en de huidige is het verschuiven van het
galvaniseren naar het begin van de wordingscyclus. Zoals reeds vermeld zal
dit aspekt in paragraaf 6.2.2.1. belicht worden.
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6. Materiaalbeheersing

Aangezien op twee verschillende plaatsen binnen het produktieproces mate
riaal als produktbestanddeel wordt toegevoerd, is het zinvol om deze twee
gebieden gescheiden te behandelen. Enerzijds zal dus het beheersen van het
bandstaalverbruik behandeld worden, anderzijds vormt de beheersing van het
materiaal dat gebruikt wordt voor de nikkel-chroomlaag een aandachtsge
bied.

6.1. Bandstaalverbruik

Een analyse van de aspekten waarop besparingen mogeliik zijn levert de
volgende gebieden op:

- de ligging van het tolerantieveld op de maten van het bandstaal

- herbepaling van het te gebruiken materiaal

- een sterkte-analyse van het produkt

het bekljken van de 3mm overlap
produkt

8)
in de langsnaad van het huidige

- het reduceren van de afbrandverliezen bij het stomplasproces

6.1.1. Ligging van het tolerantieveld

De tolerantie op de dikte van het bandstaal heeft de meeste invloed op de
kostprijs, aangezien hierin procentueel de grootste verschillen te vinden
zijn.

Het bandstaal wordt geleverd met twee verschillende toleranties~

Voor het ongelegeerd staal wordt een tolerantbe gehanteerd van ±0,02mm;
bij het roestvast staal is een tolerantie van _0,04mm in ge~ruik.

Een kontrole van de dikte-tolerantie van de op het moment van de steek
proef aanwezige banden is te vinden in bijlage H. AIleen over de banden
met dikte 0,6 is een zinnige uitspraak betreffende de standaard deviatie
te doen, aangezien bij deze dikte voldoende gegevens beschikbaar zijn.

8)
voor begripsbepaling, zie biilage G
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Voor het ongelegeerd staal leveren de proeven een gemiddelde dikte op van
0,6-0,008, met een 25-band van 0,034. De geleverde maten liggen dus om de
0,6 met een spreidingsgebied van +0,009 en -0,025. Oit gebied ligt voor
een klein deel buiten het opgegeven tolerantiegebied, maar binnen het ge
bied dat door de DIN-norm wordt aangegeven.
Voor het rvs ligt het gemiddelde op -0,007 en de 2S-band op 0,026. Dit
geeft een spreidingsgebied van +0,006 en -0,02. Ook dit gebied valt een
stukje buiten de specifikaties, echter binnen de DIN-norm.

Voor het bandstaal wordt een prijs per kilogram betaald. De eindprodukten
worden verkocht tegen een prijs die o.a. afhankelijk is van de diameter
van de velg, echter niet van de werkelijke dikte en breedte van het ver
werkte bandstaal, dus niet per kilogram maar per meter. Dit verschil tus
sen inkoop per kilogram en verkoop per meter maakt het gunstig om aIleen
negatieve toleranties toe te laten.

ongelegeerd
getroffen
beduidend
vertegen-

Bij het rvs materiaal is dit reeds verwezenlijkt, bij het
staal niet. Oat deze maatregel het eerst bij de rvs banden is
vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat de prijs per kilogram
hoger ligt dan de prijs van ongelegeerd staal. Een maatafwiiking
woordigt hierdoor een grater geldbedrag.

Ondanks de geringere waardevertegenwoordiging verdient het toch aanbeve
ling om ook slechts negatieve toleranties in de dikte toe te laten, waar
het ongelegeerd staal betreft.
Deze maatregel levert een te verwachten besparing op van ongeveer 3'l., dus
±f65.000,-

6.1.2. Herwaardering materiaalkeuze

De keuze ten gunste van ongelegeerd staal is nog steeds verantwoord. Non
ferro metalen zijn duurder en/of hebben te slechte eigenschappen. Hetzelf
de geldt ook voor kunststoffen.

Betreft het echter de rvs produkten, dan ZlJn de kosten van dit materiaal
veel hoger dan van ongelegeerd staal. De enige eigenschap van rvs die het
gebruik van dit materiaal rechtvaardigt is de korrosiebesteqdigheid. Kor
rosiebestendigheid is slechts aan het buitenoppervlak van het produkt no
dig.
Uit kostenbesparingsoverwegingen is het dus een logische stap, om de lage
kosten van het ongelegeerde staal te kombineren met de goede korrosieei
genschappen van roestvast staal. De buitenlaag van het produkt dient dan
te bestaan uit rvs, terwijl de rest van het produkt opgebouwd wordt uit
ongelegeerd staal.

Een schatting van de kosten besparing levert het volgende beeld Ope
De dunst verkriigbare rvs band bij navraag bezit een dikte van O,25mm.
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0,25mm rvs band is ±25X duurder (kg-prijs) dan 0,6mm.
0,35mm ongelegeerd staal band is ±10Y. duurder

Ais uitgegaan wordt van een huidige kilogram-prijs van rvs van f5,50, een
kg-prijs van ongelegeerd staal van f1,30 en een gemiddeld gewicht van een
velg van 0,8kg, dan bedragen de materiaalkosten van een 100Y. rvs produkt
f4,40, terwijl de dubbel-bandstaal velg f2,96 aan materiaalkosten her
bergt. Uitgaande van een produktie van 600.000 stuks levert dit een mate
riaalbesparing op van f1440,- per 1000 velgen (±fB65.000,- per jaar).

Bij het toepassen van een dergelijke kombinatie van basismaterialen treden
echter een aantal technische komplikaties Ope

Ten eerste dienen deze materialen gezamelijk gewalst te worden.
Er is weI geplateerd staal (staal met een dunne laag ander metaa~~ op de
markt, maar waarschijnlijk niet in de hier benodigde dikte (0,6) • Mocht
dit toch in de handel zijn, dan is de kans groot, dat het zelfs duurder
zal zijn dan roestvast staal.

Voorts zal de langsnaadlas gelegd moeten kunnen worden.
Een indikatie dat dit weI mogelijk zal zijn ligt in het feit dat het rea
liseerbaar is roestvast staal te puntlassen op ongelegeerd staal. Aange
zien bij het -fabriceren van de naadlas gebruik gemaakt wordt van wissel
spanning, ontstaat een lasproces waarbij de benodigde warmte pulserend
wordt toegevoerd. Ais zodanig kan het proces beschouwd worden als een op
eenvolging van quasi puntlasprocessen.

Op het moment dat de spaakgaten en het ventielgat geponst worden, wordt
over de gehele dikte het materiaal doorsneden. Hierdoor komt ongelegeerd
staal aan de oppervlakte. Uiteraard dient dit beschermd te worden tegen
korrosie. Voorwaarde bij het zoeken naar een bescherming is dat het rvs
niet nadelig mag worden beinvloed, zowel in korrosiebestendigheid als in
visueel waar te nemen oppervlaktegesteldheid.
Een interessante oplossing voor dit probleem vormt het aanbrengen van een
mangaanfosfaatlaag. Een dergelijke laag is volgens handboeken voldoende
korrosiewerend, en een ideale eigenschap van fosfateerprocessen voor onge
legeerd staal is het feit dat rvs niet aangetast wordt.
In de vestiging in Barneveld beschikt van Schothorst over e&~ fosfateerin
richting voor ongelegeerd staal. Men brengt hiermee geen mangaanfosfaatla
gen aan, maar zinkfosfaatlagen. Hier is geverifieerd dat rvs inderdaad
niet aangetast wordt door het fosfateerproces. Met redelijke zekerheid kan
aangenomen worden dat rvs ook niet aangetast wordt door een mangaanfosfa
teerproces.

9)
Voor zover nagetrokken kon worden is dit niet verkrijgbaar
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worden of het stomplasproces nog steeds een
uiteinden van de velgen aan elkaar te bevesti
is, zal een andere bevestiging gevonden moeten

De e~tra kosten die gepaard gaan met de e~tra fosfateerbewerking kunnen
als voIgt geraamd worden:

Het zinkfosfateerproces in Barneveld kost per 1000 velgen f404,20. Hierbij
is de installatie praktisch afgeschreven (f16,- in rekening gebracht).
De e~tra kosten voor een nieuwe installatie bedragen:

aanschaf: f500.000,- , afschrijven in 5 jaar
rente: f 25.000,- per jaar

onderhoud: f 25.000,- per jaar

totaal: f150.000,- per jaar
per 1000: f250,- (jaarproduktie van 600.000 stuks)

De totale proceskosten kunnen dus geraamd worden op f640,- per 1000
(=f384.000,- per jaar)

Een ander aspekt vormt het uberhaupt kunnen ponsen van de benodigde gaten.
Bij de n.v. Philips is enige ervaring opgedaan met het ponsen van gaten in
geplateerd staal, en met dieptrekken van geplateerd staal. Dit levert geen
problemen op, zodat het ponsproces ook voor de bovenstaande produkten kan
worden toegepast.

Tenslotte dient nagegaan te
mogelijke techniek is om de
gen. Ais dit niet het geval
worden.
Op dit aspekt wordt in paragraaf 8.2 nader ingegaan.

6.1.3. Sterkte-analyse van het produkt

Een sterkte-analyse van het produkt geeft inzicht in de materiaalbehoefte
op de diverse plaatsen van het produkt. Daardoor kan het produktontwerp
geoptimaliseerd worden naar materiaalverbruik.
Een dergelijke analyse is hier achterwege gelaten i.v.m. het tiidsbestek
van de opdracht.

6.1.4. Naadlas overlap

De overlap die geintroduceerd wordt bij de naad aan de bandziide van de
velg, bedraagt 3mm. Indien de zijkanten van het bandstaal niet over-, maar
naast elkaar gewalst worden, levert dit een aardige materiaal besparing op
van ±f150.000,-.
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In het verleden is al eens geexperimenteerd met dit naast elkaar walsen.
Er ontstonden toen echter problemen met het wegwerken van de oppervlakte
verschillen aan de naafzijde tussen de plaatsen waar gelast was, en de
plaatsen waar geen lasbewerking was uitgevoerd. Deze worden normaal door
een nawalsbewerking teniet gedaan.
In dit onderzoek is verder geen aandacht besteed aan dit aspekt.

6.1.5. Afbrandverliezen

Nadat het profiel in het bandstaal gewalst is, wordt het gespiraliseerd en
afgeknipt op de gewenste lengte. Het afknipproces is debet aan het feit
dat de kwaliteit van de ontstane deelvlakken slecht is. Omdat het te delen
profiel holten bevat die niet ondersteund worden, vervormt het tijdens het
afknippen dusdanig, dat de uiteinden van een profielcirkel niet zonder
meer aan elkaar te bevestigen zijn. Vandaar dat geintegreerd met het
stomp lassen eerst een stukje profiel aan beide zijden wordt weggebrand,
zodat de originele walsvorm weer ontstaat. Dit afbranden geschiedt over
een totale lengte van ±5mm (±O,27%).
Indien de juiste vorm van de uiteinden direkt na het deelproces al gewaar
borgd kan worden, kan de 5mm profiel die men normaal zou afbranden, nu be
spaard worde~. Dit levert een kostenbesparing op van ±f8.000,- aan materi
aal en een maximale besparing op de stuiklas-uitval van ±fl0.000,-. Samen
dus een bedrag van f18.000,-.

Wil men deze kosten besparen, dan zal men of een ander deelproces moeten
vinden, of het profiel ook aan de binnenkant moeten ondersteunen tijdens
de deling. Seide alternatieven brengen een hogere kostprijs in vergelij
king met afknippen met zich mee, nog afgezien van het feit of ze uberhaupt
realiseerbaar zijn (tweede alternatiefl.
Van de materiaalkosten besparing zal dus een deel afgaan, doordat het an
ders delen verhoogde kosten veroorzaakt. Aangezien de besparing op materi
aal toch al gering is, zal de totale besparing niet erg interessant zijn.
Vandaar dat hieraan geen aandacht besteed zal worden.
WeI dient vermeld te worden, dat de uiteindelijke kwaliteit van de stomp
lasverbinding zal toenemen bij een beter voorbewerkt produkt. Vanuit deze
optiek kan een bovenstaande maatregel weI gunstig zijn.
Een analyse betreffende de noodzaak hiervan, valt buiten het kader van de
ze opdracht. WeI zal in hoofdstuk 8 aangegeven worden welke aspekten van
invloed zijn bij de verbetering van de kwaliteit van de las.
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6.2. Chroom- en nikkeiverbruik

Analyseren we de mogeliikheden om het chroom- en nikkelverbruik te reduce
ren, dan vinden we hier een tweetal ingangen:

- onderzoek naar de benodigde laagdikte die voldoende korrosiebesten
digheid biedt

- variatie in de laagdikte over het produkt onder de loep nemen

6.2.1. Benodigde laagdikte

De meeste leveringen geschieden op grond van ASTM-ciifers voor korrosiebe
stendigheid. Dit ziin ciifers tussen 1 en 9 die ais voIgt bepaald worden.
Er wordt steekproefsgewijs een korrosietest (Corrodkotetest) uitgevoerd op
een aantal produkten. Deze korrosietest simuleert de expositie van de pro
dukten in een straatmilieu gedurende een iaar; de simulatie duurt 24 uur.
Het verkregen korrosiepatroon wordt vergeleken met 9 standaard patronen
waaraan een ciifer van 1 tim 9 is gekoppeld. Deze laatste cijfers ziin de
A5TM-ciifers~

Aangezien de ASTM-cijfers de basis vormen en niet een bepaaide laagdikte,
is deze laatste dus een ontwerpvrijheidsgraad. De vraag hoe dik de chroom
-nikkellaag kan ziin om nog voldoende korrosievastheid te waarborgen is
hiermee van belang geworden.
Een direkt kwantitatief verband kan echter niet gegeven worden, omdat het
aantasten van de korrosiewerende laag tot op het moedermateriaal een dis
kontinu proces is. In handboeken worden echter laagdikten vanaf 60~ als
voidoende korrosievast beschouwd. Ais we bedenken dat in de huidige situa
tie de meeste produkten een chroom-nikkellaag van tU5sen de 10- en 25~ be
zitten, dan is het aannemeliik dat een bewerkstelliging van een verminde
ring van de laagdikte, terwijl toch de korrosiewerende eigenschappen be
houden blijven, een tiidrovende zaak zal worden, als het al mogeIijk zou
ziin. Vanuit kostenbesparingsvisie loopt dit spoor VOOr d~t onderzoek dus
dood.

WeI dient nog opgemerkt te worden, dat de ASTM-cijfers van de produkten
met een deklaag van 10~ bevredigend zijn, zodat het aanbevelenswaardig is
om zoveel mogelijk produkten te voorzien van een laag van 10~.
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6.2.2. Konstant maken van de laagdikte

Allereerst is nagegaan hoe de spreiding van de laagdikte daadwerkelijk is.
Het resultaat hiervan is te vinden in bijlage I. Hieruit valt te konklude
ren, dat de grootste plaatselijke laagdikte minimaal twee maal zo groot is
als de kleinste, terwijl het gemiddelde ongeveer anderhalf maal de klein
ste waarde bedraagt.
Aangezien de ASTM-cijfers hoog genoeg zijn, is het blijkbaar voldoende om
een laag aan te brengen, die zo dik is als de minimale dikte die nu aange
bracht wordt.
Als dit doel volledig bereikt is, dan kan dat maximaal een besparing aan
materiaalkosten opleveren van f300.000,-

Het niet konstant ZlJn van de laagdikte wordt voornamelijk bepaald door de
vorm van het profiel. Zoals in hoofdstuk 5 aan de orde is geweest vormt
het alternatief om eerst het bandstaal te voorzien van een galvanische
laag, en daaruit het profiel te walsen een logische denkstap.

Het onderzoek naar het konstant maken van de dikte van de beschermende
laag zal twee werkterreinen te zien geven:

- beschouwen van de mogelijkheid om de procesvolgorde te veranderen
(eerst galvaniseren, dan walsen)

- verbeteren van het bestaande proces met handhaving van de huidige
procesvolgorde.

6.2.2.1. Veranderen procesvolgorde

Indien het bandstaal eerst vernikkeld wordt, is noodzaak dat de verkregen
materiaalkombinatie tot het gewenste profiel kan worden gewalst.

Een eerste snelle indruk hiervan is verkregen door een in de huidige situ
atie vervaardigd produkt handmatig sterk te vervormen. De galvanische laag
blijkt voldoende hechting op de ondergrond te bezitten.

Vervolgens dient ook nog de korrosiebestendigheid gewaarborgd te zijn. Om
hier inzicht in te verkrijgen is het vervormde produkt aan een korrosie
-test als boven beschreven onderworpen. De korrosiebestendigheid blijkt
door de vervorming zeer sterk terug gebracht te zijn. Met name door het
torderen van delen, zelfs bij een geringe vervorming, vermindert de be
stendigheid enorm. Ook de plaatsen waar een trekspanning in het materiaal
geintroduceerd wordt blijken aanzienlijk in te boeten in de korrosievast
heid. Inbrengen van drukspanningen wordt goed verwerkt door het materiaal.
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Wordt het oppervlak van het vervormde produkt onder een mikroskoop beke
ken, dan blijkt dat talloze haarscheurtjes in de coating zijn ontstaan on
der invloed van het vervormen.
Het blijkt dat de nikkellagen onvoldoende duktiel zijn, met name de glans
nikkellaag.

Een mogelijke verbetering van de walsbaarheid van de aangebrachte nikkel
laag zou gezocht kunnen worden in de toevoeging van bestanddelen die een
laag zwavelgehalte veroorzaken. Hoe lager n.l. het zwavelgehalte des te
groter de drukspanning in de laag. Bij het aanbrengen van de profielvorm
wordt de laag gestrekt. Door de drukspanning zal het scheuren van de laag
pas bij een grotere vervorming plaatsvinden.

Het toepassen van duktiele nikkellagen is vanuit een financieel gezichts
punt zeer de moeite waard. De research-inspanningen die hiervoor geleverd
dienen te worden zullen waarschijnlijk echter niet haalbaar zijn voor een
firma als van Schothorst. Het volgen van ontwikkelingen op dit gebied is
echter absoluut aan te raden!

Naast de materiaalkostenbesparing levert een realisatie van het galvanise
ren van bandstaal extra voordelen op.

Het transport van de produkten wordt aanzienlijk vergemakkelijkt. Band
staal kan d.m.v. rollen doorgevoerd worden, waardoor transporthaken zoals
nu gebruikt achterwege kunnen blijven. Dit levert een onderhoudsbesparing
op van ±f50.000,-.

In de nieuwe situatie worden de tussenvoorraden tussen de afdeling blanke
velgen en de chromerij vermeden. De kostenbesparing die hieruit voort
vloeit is weliswaar niet bijzonder groot, maar het vermijden van tussen
voorraden omzeilt ook aan- en afvoerhandelingen. Totaal is hier een bedrag
te verdienen van ±f175.000,-.

6.2.2.2. Laagdiktebeheersing bij de bestaande procesvolgorde

Ter beheersing van de laagdikteverdeling bij de bestaande • procesvolgorde
zijn een aantal alternatieven gegenereerd. Bij het opstellen van deze al
ternatieven is uitgegaan van het gegeven dat de regelmaat van de dikte in
grote mate afhangt van het verschil in anode-afstand op de diverse plaat
sen van het produkt.
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- A) De produkten over een cilindrische anode schuiven.

Deze anode kan horizontaal in het bad geplaatst worden, dwars op de
hoofdbewegingsrichting van de produkten. De velgen kunnen over de
anode geschoven worden en volgens dezelfde baan weer terug. Hierdoor
wordt een konstantere laagdikte over de naafzijde van de velg be
reikt. Indien dit de enige positie zou zijn om het nikkel op te bren
gen, zouden de zijkanten verhoudingsgewijs een te geringe dekking
krijgen. 20wel de naafzijde als de zijkanten kunnen afdoende bedekt
worden als het nikkel in twee stappen opgebracht zou worden. Een kom
binatie van een cilindrische anode en de bestaande anode-korven die
aan de zijkanten van de baden hangen, zou een konkrete oplossing kun
nen bieden.

- B) Aanpassen van de anode-vorm.

Jndien de anode een dusdanige vorm krijgt, dat de afstand tussen ano~

de en produkt t.o.v. elk punt van dat produkt konstant is, zal de
laagdikte konstanter worden. Een mogelijke uitvoering is te vinden in
bijlage J.
Bij de uitvoering als in biilage J wordt weI een konstante laagdikte
over een radiale doorsnede verkregen, maar niet over de omtrek. Wil
men dit ook verbeteren, dan kan men de velg tijdens het proces rote
reno

- C) Meebewegen van de anode

Het essentiele verschil met de vorige suggestie is het feit dat nu de
absolute afstand produkt - anode konstant blijft. Een kontinu varie
rende stroom is dus niet nodig.
Ook kan nu de afstand tot elk punt van de velg konstant gemaakt wor
den, zodat de velg niet meer hoeft te roteren.

- D) Stroomrichting wisselen gedurende het proces

Ais het produkt gedurende een deel van de verblijftija anodisch ge
schakeld wordt, gaat het neergeslagen nikkel weer in oplossing. Op de
plaatsen waar het meeste is neergeslagen gaat ook weer het meeste in
oplossing. Aldus kan een goede dikteverdeling ontstaan.

- E) Gedeeltelijk afschermen van de produkten

Door aan de zijkanten niet-geleidende ringen mee te laten lopen, kan
het veldlijnenpatroon gestuurd worden, zodanig dat de laagdikte kon
stanter wordt.



- F) Stroomloos vernikkelen

De benodigde elektronenstromen die nodig ZlJn voor het oplossen van
nikkel en voor het neerslaan van nikkel, kunnen naast het toevoeren
m.b.v. een stroombron ook langs chemische weg tot stand gebracht wor
den. Dit levert een zeer konstante laagdikte op.

- G) laten toenemen van de elektrische weerstand van de laag naarmate
deze dikker wordt.

Als de weerstand op bepaalde plaatsen toeneemt, dan
nenstroom zich bij voorkeur richten op de plaatsen
weerstand kennen. De stroom koncentreert zich dan op
de geringste laagdikte.

- H) Sturen van ionenstromen

zal de elektro
die een lagere

de gebieden met

Als de ionenstromen gestuurd kunnen worden, kunnen deze eKtra gekon
centreerd worden op de plaatsen met de kleinste laagdikte. Gedacht
wordt hierbij aan een equivalent van de besturing van elektronenbun
dels in een beeldbuis.

- Il Het gebruiken van bipolaire hulpanodes

Door materiaal dat zich gedraagt als een bipeol mee te sturen met de
produkten, kan gemanipuleerd worden met het veldlijnenpatroon.

Beschouwen we de alternatieven nader, dan kan het volgende gesteld worden:

- ad A):

Om een vaste elektrode te kunnen gebruiken waar de velgen overheen
worden geschoven, dienen de produkten ook weer over deze anode terug
geschoven te worden. Dit heeft de konsequentie dat de produkten ver
der uit elkaar moeten hangen, aangezien het volgende pr~dukt dient te
wachten totdat het voorgaande produkt weer van de anode is afgescho
ven. Een lagere kapaciteit is hiervan het gevolg, en dat levert weer
hogere kosten op.
De materiaalbesparingen enerzijds en de kosten gepaard gaande met de
kapaciteitsvermindering anderziids vormen de ingredienten van een
optimalisatie-preces.

De kapaciteitsvermindering kan als voIgt bepaald worden:
De gemiddelde transportsnelheid bedraagt 6,67 m/min.
In 26 badposities wordt de mat-nikkellaag aangebracht,
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de afstand tussen de posities bedraagt 800 mm, zodat de laag in 180
sec wordt geproduceerd.
Gaan we uit van een laagdikte van 10 ~, en nemen we aan dat de aan
groei lineair in de tijd plaats vindt (klopt volgens de handboeken
vrij goed), dan vinden we een aangroeisnelheid van 0,0556 ~/sec.

Ais nu een gedeelte van de nikkellaag opgebracht wordt door de huidi
ge anode-korven, en een gedeelte door de cilindrische anodes, dan kan
een kapaciteitsverandering bepaald worden, mits eerst een aanname ge
maakt wordt over de laagdikteverdeling in het geval dat de produkten
uitsluitend met cilindrische anodes worden behandeld.
De anode-korven geven een laagdikte aan de zijkant van de velg die
twee maal zo dik is als de dikte aan de naafzijde. Voor de anode-ci
linders nemen we dezelfde verdeling aan.
Indien de laagdikte zowel aan de zijkant als aan de naafzijde het
zelfde n.l. 7~ moet zijn, dan krijgen we de volgende verhouding van
deelcyclustijden voor korfbehandeling en cilinderbehandeling:

korf
cilinder

laagdikte naaf

A

B

laagdikte zijkant

B
A
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Er ontstaan de volgende vergelijkingen:

A+8=7
A=~8

Hieruit voIgt dat B=4,67~ is, en A=2,33~

De deelcyclustijden van de twee behandelingen t.o.v. de oorspronke
lijke cyclustijd bedragen:

deelcyclustijd korf = 4,67/14 = 0,33 maal de oude tijd
deelcyclustijd cilinder = 4,67/14 = 0,33 maal de oude tijd

In totaal levert de splitsing tot dusver een tijdswinst op van 0,33
maal de oude doorlooptijd.
Echter zoals reeds ter sprake is gebracht, dienen de produkten verder
uit elkaar te hangen. Hoeveel dit is, kan berekend worden uit de
laagdikte die door de cilinder-anodes aangebracht worden, uit de op
brengsnelheid, en uit de doorloopsnelheid van de produkten.
De totale doorlooptijd bedraagt 4,67/0,0556 = 84 sec.
De totale cilinderlengte is 84x6,67/60 = 9,3 meter, ofwe I 4,65 meter
die heen en terug doorlopen worden.
Vervangen we om de andere badpositie de korven door cilinders, dan
zal de badlengte ongeveer gelijk blijven en de doorlooptijd dus wei-



nig beinvloeden. In dat geval worden er 11 anode-cilinders in het bad
ondergebracht, elk met een lengte van 4,65/11 = 0,42 meter.
Dit zou betekenen dat de produkten 800 mm verner uit elkaar zouden
moeten hangen; twee maal de oorspronkeliike afstand, ofwe I een halve
ring van de kapaciteit.
Tezamen met de doorlooptiidswinst loopt de kapaciteit terug naar 75Y.
van de oorspronkeliike.
Dit brengt extra kosten met zich mee ter grootte van 450/3 = 150 gul
den per 1000 velgen. De materiaalbesparing levert een bedrag op van
140 gulden per 1000 produkten, zodat dit niet opweegt tegen het kapa
citeitsverlies.
Een soortgeliike exercitie waarbij door de cilinders de helft van de
laagdikte van de vorige situatie opgebracht wordt, levert de volgende
resultaten op:

extra kosten door kapaciteitsverlies: 116 gulden/l000
opbrengsten door materiaalbesparing 59 gulden/1000

In het tweede geval is het verschil tussen kosten en besparingen nog
groter dan in de eerste situatie. De besparingen zullen in geen en
kele situatie groter zijn dan de kosten.

Een ander aspekt aan de invoering van cilindrische anodes is het feit
dat de produkten anders ingehangen dienen te worden. Nu ligt het on
derste punt van de ingehangen produkten steeds op dezelfde hoogte,
terwijl bij het aanwenden van cilindrische anodes het middelpunt zich
steeds op een vaste plaats t.o.v. de transporthaak dient te begeven.
Dit veroorzaakt een extra investering, die waarschijnlijk hoger zal
uitvallen dan de investering voor de konventionele haken.

Ook de baden dienen verbreed te worden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de
duktiekapaciteitsverlies hoger zijn
dit voorstel niet toepasbaar is.

- ad B):

extra kosten als gevolg van
dan de materiaalbesparing,

pro
zodat
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De elektroden-afstand is hier gemiddeld veel groter dan in de huidige
~

situatie. Door rendementsverliezen, zal een kapaciteitsvermindering
optreden <velgen langer in bad voor zelfde laagdikte). Dit zal overi
gens slechts gering zijn, aangezien het rendement van het nikkelbad
hoog is (0,992).
De methode om de laagdikte te vergroten door een hogere stroom toe te
voeren kan hier niet toegepast worden, aangezien dan in de posities
waar de elektrode-afstand weI gelijk is aan de huidige, verbranding
zal optreden.



Voor dit alternatief geldt evenals
delpunt van de produkten steeds op
hanghaken dient te liggen.

bij het voorgaande, dat het
een zelfde plaats t.o.v. de

mid
op-

Om het in oplossing gaan van het nikkel over het gehele anode-opper
vlak te waarborgen, is het noodzakelijk om de "nikkel-klompjes" naar
dit buitenoppervlak toe te drukken. Dit kan m.b.v. een aandrukveer.
Hierbij treedt de moeilijkheid op, dat stalen elementen afgeschermd
moeten worden tegen de inwerking van de badchemikalien.

Rotatie van de produkten biedt een nog betere dikteverdeling,
zal moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien aIle geleidende delen
schermd dienen te worden. Bij ten opzichte van elkaar bewegende
is dit extra moeilijk, en zal dit dus behoorlijke kosten met
meebrengen. Hierbij wordt ook gedacht aan de onderhoudskosten.

maar
afge
delen

zich
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Technisch bezien is het alternatief zonder produktrotatie met een re
delijke zekerheid uitvoerbaar.
Economische faktoren ZlJn in dit stadium nog erg moeilijk in te
schatten. 20 is het moeilijk om een schatting te maken van de verbe
tering in dikteverdeling, en dus ook van de besparingen. Ook welke
investeringen gedaan moeten worden om dit alternatief uit te voeren
(breder bad, nieuwe transporthaken, andere anode-korven) is nog on
duidelijk.

- ad C):

Ook voor dit alternatief geldt, dat de delen van de anode-transport
inrichting afgeschermd dienen te worden tegen de invloeden van de
badvloeistof. Aangezien het hier gaat om ten opzichte van elkaar be
wegende delen, zullen de noodzakeliike afdichtingen erg moeilijk uit
voerbaar zijn.

Evenals bij de bovenstaande alternatieven geldt ook hier weer, dat de
ophanghaken vervangen moeten worden door produkt-centrerende haken.

Door de anode-transportinrichting zal het bad breder worden.

Technisch is dit alternatief zeer moeilijk uitvoerbaar.

- ad D):

Doordat er gedurende een deel van de cyclus nikkel van het produkt
terug wordt opgelost, zal de produktiekapaciteit terug lopeno Deze
afname gaat al gauw vrij snel, omdat niet aIleen tijdens het terug
oplossen nikkel verwijderd wordt dat ongeveer in een zelfde tijd
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eerst moet ZlJn opgebracht, maar ook omdat er tijdens het verminderen
van de laag geen nikkel opgebracht kan worden.

Als het neergeslagen nikkel weer terug opgelost wordt, ontstaat te
yens nikkeloKide dat verloren gaat voor het verdere proces.

De stroomvariatie-regeling die ingezet dient te worden is te kost
baar, zodat deze mogelijkheid afvalt.

- ad E):

De afschermlichamen moeten voor een afdoende werking uiterst nauwkeu
rig gepositioneerd worden. Dit is een zeer moeilijke opgave.

Voorts zijn er voor elke profiel-variant in elke diameter andere af
schermers nodig.

Het grootste bezwaar van dit idee is weI het feit dat de uitsleep van
chemicalien uit het bad ongeveer verdubbelt.

Ook deze mogelijkheid is dus niet haalbaar.

- ad F):

Stroomloos vernikkelen is aan verbruik van materiaal en energie tien
maal zo duur als het elektrolitische proces, en komt dus niet in aan
merking.

- ad G>:

Het onderzoeken van deze mogelijkheid vergt veel tijd en voert naar
een terrein ver buiten de werktuigbouwkunde.

- ad H):

De besturingsapparatuur zal waarschijnlijk te duur zijn om deze me
thode toe te kunnen passen. Zeker als deze nog ontwikkeld dient te
worden zal dit een onverantwoord hoge investering blijken.



- ad Il:

Het gebruiken van hulpanodes is technisch mogelijk. De kosten
hulpanodes zullen waarschijnIijk binnen redeIijke grenzen
(±f50.000,-l. WeI zal de uitsleep uit het bad verdubbelen.
De uiteindelijke besparingen zullen maar marginaal zijn.

van de
bIijven

Alternatief Bl biedt het meeste perspektief om een besparing op de nikkel
kosten te realiseren. Over de kwantiteit kan in dit stadium nog geen dui
delijkheid verschaft worden.
Ook alternatief Gl verdient nog aandacht.
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geleid

Mapping,
t.o.v.

7. Funktioneren verchroomlijn

Zoals reeds vermeld bij de konklusies omtrend de Technological
valt het op dat het aandeel van de mankosten (loonkosten) hoog is
de totale kosten van de chromerij (±70%!).
Aangezien de produkten automatisch door de diverse deelprocessen
worden, is dit mankostenciifer opmerkeliik.

De mankosten ontstaan doordat er in twee ploegen gewerkt wordt met elk 7
man. Bovendien heeft men de beschikking over een chef, een assistent chef
en twee laborantes.
De 7 werknemers vervullen de volgende taken:

1 man voert de velgen in voor dat ze ontvet worden
1 man draagt zorg voor korrekties bij de unit die de velgen in de

transporthaken hangt
2 man nemen de uitvoer van de produkten aan het einde van de Iijn voor

hun rekening en zorgen tevens voor de visuele inspektie van de velgen
1 man is voorman
1 man fungeert als assistent voorman
1 man draagt zorg voor de ontgiftingsinstallatie en de toevoeging van

chemikalien die nodig zijn voor het totale proces

Vanuit technisch oogpuntbekeken kan getracht worden om de funktie van de
man bij de laadunit te elimineren. Men kan dit trachten te verwezenlijken
door de unit storingsvrij te laten opereren. Dit levert een besparing op
van ±ao.ooo gulden.
I.v.m. het tijdsbestek van deze opdracht is hier verder geen aandacht aan
besteed.
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8. Verbinding van de gedeelde uiteinden

Nadat het profiel gespiraliseerd is worden er stukken op de gewenste leng
te afgehaald. Dit delen geschiedt d.m.v. een knipproces.
In paragraaf 6.1.5. is reeds naar voren gekomen dat dit knipproces wei is
waar een slechte kwaliteit van de profieluiteinden oplevert, maar dat an
dere deelprocessen duurder zijn.
Hierna worden de uiteinden van het produkt aan elkaar bevestigd.

8.1. Stuiklas

In de huidige produktie worden de uiteinden aan elkaar gestuiklast, waar
bij eerst een gedeelte van de uiteinden ter modifikatie wordt afgebrand.

Zoals vermeld in paragraaf 6.1.5. is het financieel bekeken weinig aan
trekkelijk om naar verdere procesbeheersing te streven. Vanuit het per
spektief van de kwaliteitszorg kan dit weI aandacht verdienen.

Punten die bij het eventueel verbeteren van de lasverbinding bekeken zou
den dienen te worden zijn:

Het hoge chroomgehalte in roestvast staal kan tot gevolg hebben dat
chroomoxiden ingesloten worden tijdens het lassen. Analyse hiervan
kan bijdragen tot het beperken hiervan.

- De inklemming en van het werkstuk in de lasbekken bepaalt of
juist in elkaars verlengde komen te liggen na de bewerking.
einden dienen zo dicht mogelijk bij de lasnaad ingeklemd te
Een praktische restriktie wordt gevormd door het feit dat de
te veel lasspatten te verwerken krijgen indien ze te dicht
lasnaad geplaatst zijn.

- De aanligging in de lasbekken bepaalt de overgangsweerstand tussen de
bekken en de velg, en beinvloedt als zodanig de stroomdoorvoer door
het produkt en het gebied waar de warmte wordt ontwikk.ld.
Een elektrische verbinding tussen de boven- en onderbekken draagt bij
tot een betere stroominvoer in het produkt.

- Zoals al gezegd, is de vormnauwkeurigheid van de te verbinden delen
van belang voer een aaneengesloten las. Tracht daarom de ingangskon
figuratie van de uiteinden zo optimaal mogelijk te verkrijgen. Een
analyse van het deelproces is hierbij noodzakelijk.

- De snijspleet tussen de messen is bij het knippen van belang voor het
al dan niet ververmen van het produkt tijdens het proces.
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inklemming van belang. Een extra moei
hier beschouwde profielen voor door het

deze holte ziin ze waarschiinliik niet te

- Ook bii het deelproces is de
liikheid doet zich bii de
feit dat deze hoI ziin. In
ondersteunen.
Klem de delen zo dicht mogeliik bij de stempel in.

- Ernstige braamvorming tiidens het delen is, mits de bramen niet ver
wiiderd worden, ongunstig voor het lasproces. De warmteontwikkeling
kan dan niet geliikmatig over de lasnaad plaats vinden.

worden en in nader vast te stellen
Hierdoor kan gericht naar proces-on-

- De uitval dient geanalyseerd te
kategorien verdeeld te worden.
volkomenheden gezocht worden.

8.2. Verbinding bii dubbelbandstaalprodukten

Bij het stuiklassen van deze produkten is het zaak dat de twee materialen
zich zo min mogeliik vermengen, aangezien dit een zone oplevert met slech
tere mechanische eigenschappen.
Aangezien de dikte van de twee materialen gering is, zal een zeer nauwkeu
rige positio~ering van de uiteinden t.o.v. elkaar noodzakeliik ziin.
Ook zullen de materialen bij het laatste deelproces, de stuikbeweging,
naar buiten gedrukt worden, zoals in figuur 1 is voorgesteld. Wanneer nu
de lasrups wordt weggeslepen, bestaat de kans, dat de rvs-Iaag volledig
wordt doorgeslepen. Op die plaats komt dan ongelegeerd staal aan de opper
vlakte. Bij de fosfateerbewerking wordt dit staal weliswaar beschermd te
gen korrosieve invloeden, echter het uiterlijk zal hiervan te veel schade
ondervinden.
Bovenstaande argumenten beschouwend zal de kans van slagen bij de toepas
sing van het stuiklasproces niet erg groot zijn, wil men de uitval tot een
redelijke marge beperken (±2'l.).

Bij het zoeken naar een alternatieve verbindingsmethode, kan een eigen
schap van het eindprodukt, het gespaakte wiel, benut worden. De op span
ning gebrachte spaken zorgen er n.l. voor dat er in de velg tangentiaal
altijd een drukspanning heerst. De verbinding dient dus slechts het ver
hinderen van afschuiven te waarborgen.

Een alternatief dat met deze gebruikssituatie rekening houdt, vormt de
verbindingswijze waarbij de uiteinden met steekpennen aan elkaar gezet
worden. In de twee holtes die de profielen bezitten kunnen twee pennen van
ca. 3mm gestoken worden met globaal een zelfde vorm.
Omdat de verbinding slechts op afschuiven belast wordt, kan voor de beves
tiging van de pennen volstaan worden met het aanbrengen van een putie aan
de bandzijde van de velg zodra het pennetje in het profiel is geplaatst.
Deze bevestiging is handvast.
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De pennetjes kunnen het beste uit geextrudeerd aluminiumprofiel vervaar
digd worden.

Ter plaatse van de deling vindt nu geen samensmelten van materiaal plaats
zoals bij lassen het geval is. Hierdoor is het ongelegeerd staal op deze
plaats onvoldoende beschermd tegen korrosie. Er is echter reeds ter sprake
gekomen, dat dit ter plekke van de spaakgaten ook het geval is. Een af
doende bescherming werd gevonden in een mangaanfosfaatlaag. Deze laag zal
ook ontstaan ter plekke van de deling en biedt hier dus ook uitkomst.
WeI dient vermeld te word~n dat aluminium een ongunstige invloed heeft op
fosfateerbaden voor ongelegeerd staal. Door toevoeging van komplexvormers,
zoals fluoriden, kan echter het aluminium onschadelijk worden gemaakt.

Aangezien de verbinding na het pennen en het fosfateren geen nabewerking
meer ondergaat, zal er bij deze verbindingsmethode naar een betere kwali
teit van de profieluiteinden na deling gestreefd moeten worden.
Het profiel zal niet meer mogen vervormen tijdens het delen, bramen mogen
erna ook niet meer aanwezig zijn en de spleet die na bevestiging tussen de
uiteinden overblijft dient zo min mogelijk zichtbaar te zijn.

Wordt de deling uitgevoerd met een deellichaam als b.v. een cirkelzaag of
een slijpschijf, dan zal als gevolg van de verschillende afstanden van de
diverse punten van een uiteinde tot het middelpunt aan de naafzijde een
spleet ontstaan. In bijlage K is dit verduidelijkt. Hier is tevens de om
vang van de spleet berekend. Nemen we een velg met een diameter van 500mm
en een profielhoogte van 13mm in radiale richting die gedeeld wordt door
een deellichaam van 3mm breed, dan ontstaat er een spleet van 13x3/250 =
0,156mm. Deze spleet is visueel te goed waarneembaar, zodat er naar andere
middelen gezocht moet worden om de deling te realiseren.

Een aantal methoden komen in aanmerking.

- 5nijbranden

- Plasmasnijden

- Lasersnijden

- Waterstraalsnijden

- 5lijpen met een konische schijf

- Elektronenstraal proces

Een korte omschrijving van de bovenvermeldde deelmethoden is opgenomen in
bijlage L.

Over deze processen valt m.b.t. bovenstaand praktijkprobleem het volgende
te zeggen:
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- Snijbranden levert een te slechte snedekwaliteit Ope

- Plasmasnijden geeft ook een magere kwaliteit van de deelvlakken.
Voorts is er een hoog gasverbruik mee gemoeid. De benodigde klemin
richtingen hebben slechts een korte Ievensduur door de hoge tempera
turen die optreden.

Lasersnijden zal resulteren in een goede kwaliteit van de profielein
den. De snijspleet bedraagt ongeveer O,lmm, hetgeen resulteert in een
uiteindelijke spleet ter plekke van de verbinding (bijlage K) van
13xO,1/250 = 5,2~. Verder is het proces geruisloos. Schatting van de
kosten voor een dergelijke investering bedraagt ±f300.000,- (250
Watt).

- WaterstraaIsnijden zorgt voor een goede kwaliteit van de deelvlakken.
De spleetbreedte is hier iets groter dan bij het Iasersnijproces,
n.I. rond de O,8mm, maar nog weI toelaatbaar (totale spleet in het
produkt wordt ±40~). Er ontstaat geen warmte-belnvloede zane. Geschat
wordt dat deze methode een investering van ±f200.000,- vraagt.

Slijpen met een konische slijpschijf is een moeilijk te beheersen
proces. De koniciteit van de schijf dient te allen tijde gewaarborgd
te ziin. Verder dient de braamvorming onderdrukt te worden. Praktisch
is deze"techniek moeilijk uitvoerbaar.

- Het elektronenstraalproces dient in vacuum"te geschieden. Voor de ge
geven produktie is dit niet haalbaar zonder zeer hoge kosten te in
troduceren.

Het waterstraalsnijden biedt de beste perspektieven.
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9. Walsen

Twee aspekten worden in dit hoofdstuk
ternatieve dUbbelbandstaal-velg (kern
en het beheersen van de maten van het

belicht, n.l. het walsen van de al
ongelegeerd staal, buitenlaag rvs)

produkt gedurende het walsproces.

9.1. Walsen van de dUbbelbandstaalvelg

Nagegaan dient te worden of het mogelijk is om de twee staalbanden (onge
legeerd- en rvs) tegelijk, dus in elkaar te walsen.
Hieraan kan en moet zeer uitvoerig gerekend worden wil men aan deze bere
keningen een zinnige uitspraak ontlokken.
In een eerste globale beschouwing valt echter al te zeggen dat de materi
aalkombinatie zich waarschijnlijk als een geheel zal gedragen. Indien de
ongelegeerd-staal band dikker is dan de rvs band, zal de eerste ook meer
terugveren dan de tweede, zodat een goede aanligging van de twee geprofi
leerde banden verzekerd is.
De snelste manier om meer inzicht te verkrijgen in de bewerkbaarheid van
de materiaalkombinatie, is het uitvoeren van proeven. Dit is in deze op
dracht niet ~erwezenlijkt i.v.m. het ontbreken van een beschikbaar budget.
Bovendien bedroeg de levertijd van rvs band ten tijde van de opdracht een
half jaar.

Konkluderende kan gesteld worden dat er een redelijke waarschijnlijkheid
bestaat dat het walsen van de twee beoogde staal banden uitvoerbaar is.
Proefnemingen kunnen dit echter het beste uitwijzen.

9.2. Maatbeheersing

Aangaande de maatbeheersing kan nog een aanwijzing gegeven worden.

Er zijn twee drijfveren om tot een goede maatbeheersing te komen.

Allereerst is er het
ganisatie van velg
deze normen niet tot

eisenpakket van de E.T.R.T.D., de over~oepelende or
en bandenproducenten in Europa. Momenteel noodzaken
een verandering binnen het walsproces.

Een tweede noodzaak is het feit dat voor de verdere bewerkingen een be
perkte tolerantie vereist is. De sleutelbewerking die de belangrijkste
maatrestriktie aan het walsen stelt, is het wegslijpen van de lasrups. Het
gaat dan voornamelijk om de afstand van zijkant tot zijkant, gemeten ter
plaatse van de grootste diameter. Dit is de maat die het meest beinvloed
wordt door het terugveren van het materiaal. Door de variatie in dikte en
samenstelling van het materiaal is deze terugvering niet konstant.
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Door nu te zorgen dat deze terugvering teniet wordt gedaan door een vering
in tegenovergestelde richting, wordt ook de variatie van de materiaalpara
meters geelimineerd. Deze parametervariatie heeft n.l. dezelfde invloed op
zowel de vering als op de tegenvering. De tegenvering kan veroorzaakt wor
den door een tegenbuiging van het materiaal op een andere plaats.

Ook hier geldt dat deze verbetering financieel weinig voordeel oplevert.
De uitval veroorzaakt door de slijpbewerkingen zal afnemen, echter dit
vertegenwoordigt slechts een luttel bedrag.
Het voordeel is hier andermaal te behalen op het kwaliteitsvlak. Er zullen
minder sporen van de slijpbehandeling achterblijven.
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10. Gereedschap

Onder de post gereedschap in de Technological Mapping zijn zowel onder
houdskosten als gereedschapsmateriaalkosten opgevoerd.

Het onderhoud van de transporthaken die nodig zijn in de chromerij, levert
een post op waar aandacht aan besteed zou kunnen worden (±f50.000,-). In
deze opdracht wordt hier niet verder op ingegaan, maar zal volstaan worden
met de opmerking dat dit probleem omzeild zou kunnen worden door de reali
satie van het voorop plaatsen van de galvaniseerbewerking in het wordings
proces.

Met betrekking tot de gereedschapsmateriaalkosten kan vermeldt worden dat
de standtallen van de snij- en ponsgereedschappen laag zijn (grootorde van
50.000).
Er kunnen twee aanknopingspunten vermeld worden waarmee de standtallen
waarschijnlijk verhoogd kunnen worden. Dit kan een besparing betekenen van
±f75.000,-.

Als belangrijkste faktor die de standtallen bepaalt kan het zgn. aanlaten
van het gereedschap aangewezen worden. Het gereedschapmateriaal en het te
bewerken materiaal lossen dan bij voldoende hoge drukken en temperaturen
in elkaar op: In bijlage M is het Hume-Rothery diagram te vinden. AIle ma
terialen die zich binnen de gestippelde band bevinden lossen op in iizer.
Bij het na het snijproces van elkaar halen van gereedschap en werkstuk
bliift dan werkstukmateriaal achter op het gereedschap. Dit heeft weer tot
gevolg dat de snijkanten bot worden. waardoor het snijproces met een on
voldoende kwaliteit kan worden uitgevoerd.

De elementen die in het gereedschapstaal dat nu gebruikt wordt (12% Cr
staal, HSS) voorkomen, lossen (op koolstof na) allemaal op in staal. Hier
zijn dus problemen te verwachten.

Het gebruik van hardmetaal kan al een aanzienlijke verbetering geven.
De hoeveelheid kobalt dat als bindmiddel in.het hardmetaal aanwezig is, is
van belang bij het oplossen. Hierdoor dient dit gehalte niet te hoog te
ziin. Bij een percentage kleiner dan 6Y. ligt het kobalt adhesief gebonden
om de wolfraamkarbiden die in het metaal aanwezig zijn. De neiging tot op
lossen in het werkstukmateriaal is hiermee afgewend.
Anderzijds leidt een te laag gehalte tot breuk, doordat het kobalt dan in
onvoldoende mate de funktie van bindmiddel kan vervullen.
De praktijk wijst uit dat als startmateriaal het beste GTS 30 (Krupp-aan
duiding voor hardmetalen) genomen kan worden. Van hieruit kan bekeken wor
den of het kobaltgehalte verlaagd kan worden.

44



Een andere mogelijkheid om de standtallen te verbeteren levert het coaten
met een opgedampte hardmetaallaag van b.v. TiN, TiC, Zr, Hf, TiZn, TiAl,
TiHf of ZrHf. o.a. De firma's Staps en Hauzer voeren deze werkzaamheden
uit.
Dat deze coatings een grote kans van slagen in zich bergen, kan ook nu
weer ingezien worden met het Hume-Rothery diagram. Op Zn en Al na liggen
de boven genoemde elementen allemaal buiten de oplosband voor ijzer. TiZn
en TiAI lijken dus in eerste instantie een minder geslaagde keuze.

45



11. Konklusies en aanbevelingen

Bij het bepalen van aandachtsgebieden binnen een produktieproces blijkt
Technological Mapping een snel hulpmiddel te zijn.

De aandacht m.b.t. de technologische ontwikkeling dient primair uit te
gaan naar het beheersen van het materiaalverbruik, aangezien dit veruit de
grootste kostenpost blijkt te ziin.

Konkreet biedt een nieuw produkt als de rvs velg met een ongelegeerd
len kern (dubbel-bandstaal velg) perspektieven. Voor de volledigheid
hier nog een totale kostenbeschouwing (per 1000 produkten) voor dit
dukt in vergeliiking met een rvs produkt:

sta
voIgt
pro-

materiaalkosten:

verbinding:

huidige lasverbinding:
lassen:

slijpen:

totaal:

rvs

f4400,-

f 138,50
f 47S,90

f 614,40

dubbel-bandstaal

f2960,-

alternatief:
penneties:

insteekmachine
(±4S0 velgen per uur)

aanschaf:
rente:

onderhoud:

totaal:
per 1000:

deelmachine
aanschaf:

rente:
onderhoud:

totaal:
3K (iedere wals een):

per 1000:

bediening
(als stomplas):
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f 100,-

fSOO.OOO,
f 2S.000,
f 2S.000,-

flS0.000,
f 210,-

f200.000,
f 10.000,
f 10.000,-

f 60.000,
f180.000,

f300,-

f 80,50

over 5 jaar
per jaar
per jaar

per jaar

o~er 5 jaar
per jaar
per jaar

per iaar
per jaar



fosfateren:

totaal: f5014,40

f640,-

f4290,50

verschil: f 723,90
per iaar: f434.340,-

Er dient weI een marktonderzoek opgezet te worden om de afzetmogeliikheden
van dit produkt in te kunnen schatten.

Het zoeken naar methoden om nikkellagen duktieler te maken vergt research
inspanningen die voor een bedrijf als van Schothorst niet reeel ziin. WeI
dienen ontwikkelingen op dit gebied op de voet gevolgd te worden! Realisa
tie hiervan kan bergen geld besparen.

Een andere anode-vorm kan een konstantere nikkellaag bewerkstelligen en
verdient daarom een verdere uitwerking.

Het is aanbevelenswaardig om zoveel mogeliik produkten met een 10~ nik
kel-chroomlaag te produceren. Dit levert besparingen zonder inspanningen.

Het inkopen ¥an ongelegeerd bandstaal volgens een uitsluitend negatief to
lerantie-veld is een maatregel die weinig inspanning kost. Dit doorvoeren
verdient aanbeveling.

8ij nader inzien blijkt toch oak het uitsparen van de naadlas-overlap meer
aandacht te verdienen dan er in dit onderzoek aan is gegeven.

Het zoeken naar een methode om rvs produkten kompakter te
dan het geval is bij een kokerverpakking is zeker de moeite
tra transportkosten ziin door deze verpakkingswijze haag.

transporteren
waard. De ex-

Met betrekking tot de overige, kleine posten kunnen nog enige
bereikt worden door ander gereedschapmateraal bii de snij- en
sen in te zetten. De inspanning die getroost moet worden voor
ringen is ook hier niet biizonder groat.

besparingen
ponsproces

deze bespa-

De transporthaken van de galvano-installatie vergen nogal veel onderhoud.
Om hier echter verbeteringen in aan te brengen zal veel inspanning vragen.

80venstaande aanbevelingen ZlJn zeker niet allemaal kant en klaar in te
passen in het produktieproces. De essentie van de besproken opdracht, het
sturen van technische ontwikkelingen van het produktieproces~ is echter
weI duidelijk af te lezen uit deze aanbevelingen.
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Deze V1Sle t.a.v. het technische beleid kan een wezenlijke bijdrage leve
ren aan het optimaal funktioneren van het produktieproces, dat overigens
reeds in hoge mate bevredigend opereert. De gedegen konkurrentie noopt
echter tot een nog verdere optimalisatie.
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Biilage A

Een Pareto-analyse is een instrument om op een snelle manier de draag
krachtige produkten van een fabricage-proces te bepalen. Op deze manier
worden uit het totale aanbod van produkten die produkten gedestilleerd
waar de aandacht op gevestigd moet worden.

Bii een dergeliike analyse worden de produkten gerangschikt naar produk
tie-grootte. Het produkt met de grootste produktie-grootte wordt voorop
geplaatst, daarna het produkt met het een na grootste quantum, etc ••• Ver
volgens wordt het cumulatief percentage t.o.v. de totale produktie be
paald. Zodra er een percentage van BOY. bereikt is, wordt bekeken welke
produkten in dit percentage participeren. Op deze produkten dient de aan
dacht gericht te worden. Het aantal produkten die op deze manier onder de
aandacht gebracht worden blijkt meestal een fraktie te ziin van het totale
produkten-skala.

Een konkrete uitwerking van een Pareto-analyse is te vinden in bijlage B.
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pet'cent age CWI1U 1at i ef
pat'et c,-pt'.::od. aaYlt. pt',:,dukt ie pet'ceYlt age

U24 27x1 1/4 315200 11,201- 11,201-
ST28 28x1 5/8 238527 8,481- 1'3,681-
U24 28xl 5/8 202087 7, 181- 215,8151-
WS33 28x1 5/8 1'374'33 7,021- 33,881-
U28 25x 1.75 11517715 5,751- 3'3,1531-
U28 28x1 5/8 158557 5,1531- 45,2151-
WS33 25xl 3/8 1575'33 5,1501- 50,8151-
ST32 28x1 5/8 1315215 4,1571- 55,53~

ST24 28xl 5/8 '39583 3,541- 59,071-
U24 25x1 3/8 99510 3, 54'J1~ 152,1511-
U28 24x 1. 75 87'3715 3, 131- 155, 74r~

WS33 28x1 1/2 871537 3, 111- 158,851-
U28 24x1 3/8 82972 2, 95~~ 71,801-
V38 28x1 1/2 78926 2,801- 74,1501-
U28 25x1 1/2 77389 2,751- 77,351-
WS33 24x1 3/8 60441 2., 151- 7'3,501-
WS28 28x1 5/8 58443 2,081- 81,581-
U28 26x1 3/8 540115 1, 921- 83,501-
R28 24xl 3/8 41431 1,471- 84,971-
ST28 26x1 3/8 29552 1, 051- 815,021-
ST32 28xl 1/2 27374 0,971- 815,991-
V38 25xl 3/4 215205 0,'331- 87,921-
OVS55 17"1.4 215002 0,921- 88,851-
ST32 26x1 3/8 23'345 0,851- 89,701-
R28 28x1 5/8 23868 0,851- 90,551-
ST28 25x 1. 75 21217 0,751- 91,301-
OVS55 16"1.4 15208 0,541- 91,841-
OVS44 17"1.3 14761 0,521- '32,371-
R28 26x1 3/8 14209 0,501- 92,871-
OVS44 17"1.1 13850 0,491- '33,361-
V38 26xl 1/2 11978 0,431- 93,791-
WS28 26xl 3/8 10500 0,371- '34, 161-
WS33 22xl 3/8 10331 0,371- 94,531-
US34 20x 1. 75 9891 0,351- "'34,881-
U28 26xl 1/4 8848 0,311- 95, 191-
US34 16x 1. 75 8369 0,301- 95,491-
US34 26x 1. 75 7510 0,271- 95,7151-
S37 20x 1. 75 6873 0,241- 96,001-
RST28 28x1 5/8 6800 0,241- 96,241-
U28 27x1 1/4 5532 0,231- 95,481-
ST32 25x 1. 75 5299 (), 22i'~ 96,701-
U24 24xl 3/8 6126 (), 22"~ 95,921-
U28 20x 1. 75 5058 0,221- 97, 131-
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pareto-p.rod.

837 16x 1.75
U28 SOOA
OVS55 17"1.2
OVS44 16"1.4
U28 20xl 3/8Bs
OVS55 14"
OVS60 18" 1• 9
U28 22xl 3/8
US3424x 1.75
OVS44 18x 2
ST28 26x1 1/2
OVS5521"1.9
OVS44 15"
S37 121/2x21/4
U28 18xl 3/8
U28 18xl 3/8Bs
U24 26xl 1/4
U28 20x1 3/8
U24 600A
OVS55 26x 2
ST24 27xl 1/4
U28 16x 1. 75
ST28 27xl 1/4
RST28 28xl 1/2
RST28 26xl 3/8
OVS70 18"1.9
ST32 27x1 1/4
OVS44 19"1. 1
OVS55 19"
U28 26xl 3/4
V38 26xl 3/8
U28 16xl 3/8
V38 28xl 3/4
OVS55 18"
US37 26x2
8T24 27xl 1/2
US34 18x 1.75

..r.t.

5918
S856
5205
5118
5093
4381
4310
4299
4202
4000
3759
3567
3100
2804
2735
2570
2058
1498
1206
1179
1083
1011

871
750
722
615
583
550
496
389
298
224
125
94

°°°
2814058

percentage
produktie

0,21~

0,21~

0,18r.
0,18r.
0, 18r.
0,16r.
0, 15r.
0,15r.
0,15r.
0,14r.
0,13r.
0,13r.
0,11~

0, 10~
0,10~

0,09r.
0,07~

0,05r.
0,04r.
0,04r.
0,04r.
0,04r.
0,03r.
0,03r.
0,03r.
0,02_r.
0,02r.
0,02r.
0,02r.
0,01r.
0,01r.
0,01r.
0,00r.
0,00r.
0,00r.
0,00r.
0,00~

100,00r.

cumulatief
percer.tage

97,34~

97,55r.
97,74r.
97,92r.
98,10r.
98,26r.
98,41r.
98,56r.
98,71r.
98,85r.
98,99r.
99,11r.
99,22r.
99,32r.
99,42r.
99,51r.
99,58r.
99,64r.
99,68r.
99,72r.
99,76r.
99,80r.
99,83r.
99,85r.
99,88r.

___~~,_~O~ _
99,92~

99,94r.
99,96~

99,97r.
99,98r.
99,99~

100,00r.
100,00r.
100,00"
100,00"
100,00"..



Ter illustratie van de kumulatieve bijdragen van de diverse produkten zijn
deze hieronder grafisch weergegeven:

pa reto -curve
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(l C
IJI C
~ <>,a - c
~ D
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(l D;:J
.E2 0,4 - D='E
~ c

O,,~ -
c

O,.:!. - C

0,1
In

I I I I I

0 oX' 4.J

pa~~prcclukbn

,
~

I

a:,

Aangezien de eerste Pareto-e,nalyse die uitgevoerd is gebaseerd is op
aeaevens die iets afwijken van de bovenstaande gegevens uit een verder
geb'ruikt compute:'bestand, zijn de volgende typen aange~louden voe,r
verwerking in de kostenmatrix:
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~U24 27xl 1/4
ST28 28xl 5/8
U24 28xl 5/8
WS33 28xl 5/8
U28 26x2
U28 28xl 5/8
WS33 26xl 3/8
ST32 28xl 5/8
U24 26xl 3/8
U28 24x2
ST24 28xl 5/8
U28 24xl 3/8
WS33 28xl 1/2
U28 26xl 1/2
WS28 28xl 5/8
WS33 24xl 3/8
U28 26xl 3/8

opmerking: .• x 1.75 = •• x 2

Deze selektie verschilt in zoverre van de vorige~ dat het type V38 28xl~

hierbuiten valt. In plaats daarvan is het type U28 26xl 3/8 opgenomen.
Het kostenplaatje van type V38 28xl~ zal in grote lijnen hetzelfde zijn
als dat van type WS33 28xl~. Het verder werken met de resultaten uit de
tweede analyse verandert niets aan de inzichten die uit de Technological
Mapping worden verkregen.
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Bi ilage C

Energie-verdeelsleutel:

(naar geinstalleerd vermogen x belasting x deel cyclustiid in gebruikl

wals stomplas slijplijn pons totaal

slijplijn 1

slijplijn 2

rvs

55

98,5

98,5

98,5

11,8

11,8

11,8

81,1

97,4

71,7

6,1

6,1

9,8

197,5

213,8

191,8



Eiilage D

Uitvalspercentage verdeling:

wals stomplas slijplijn pons

25% 70% 1% 4%
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rC~CI·lnological ""Iappinq van Schothorst b.v. 1 ::::j d€':c '8

u24 27*1 1/4 st2B 28*1 5/8 u24 28*1 5/8 ws33 28*1 5/8
....................................mi':lX) JI~~!~.t:!.~ ~l.~..t Y.~ m~.n !Tl{"ii;: tl.~ ~~~.t. Y.~ 1Jl#. \"":1 Jni':l.1;; !""). ~ ~ .. q ~ .t. ':(" .rn.C\I} lJlsl.i;; I') .•..... I..,\i.t v o.

40.6 1.8
2~j ::I ,i:~ ... (I. ~i

.LI. • Lj:
22.9

79" 1.......... - ...

8.3
..... . \I'J":".l. ?~.r~ <?9.~. 9. ""'.' .~I ~3 ~J Jl..'. i:~ Elf.?~.;3 ?;.~ ~.~ J? ..J.:I <?? .'. q ~.t~.Q f,! .•. t; Wi ~~

stomp lassen 77.7 9.3 23.0 80.5 8.6 49.4 77.7 8.3 22.9 77.7
..............~~ l~·.O-r~.l..~. ~.P.~ .I:~ :-:" :.. ::-: :-:- J .?f.2.~. t.:> ~.~. i) 9. .•..~ -:-: ::-: ~:': .

fijnslijpen ~

.......1 ":"/TIE2l1 f';)fl!51..i.~. P..~~l. :-:- -:-: :-:- :-:-....... . .
spaak-~ventielgatponsen 77.7 22.9 1.3 21.0 2.2 77.7 19.9 1.3 77.7

...?1 i jpl.i. ,1 I•....~. ,.~ :-:- P.5..~ ..~ 9..•. ;3 :-:- -:-: -:- :-:-: J J ~.~.:3 q 5 .
slijplijn ,-vs 152.4 1'+'7.6 0.7

... c: ~:'II~ .0. m.E? l~ U :3~.9.~.9 .1 ()8 • (I .. J 9.~.?...... :3J9.~.9 J (lE:l ~ () J 9 5 ~:l.l. 9.. (I 108 ~ (). .~':!2." l+
matel-iaal blanke velgen 988.7 3946.5 977.1 1296.1

lila t el- i aa lch l~O(fIE?r iL(.l.~fTl.L~.) tJi?.lt.~.~ , ~.1.13. ~.5. , , .68'/ . (I
c,vel-ig vast 1268.0 1~)43.0 1268.0 lE~6EI.O

-- pag 1 ._--
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Technological MappIng

......

van Schothorst b.v. 1~::; dE?C 'E

u28 26*2 u28 28*1 5/8 ws33 26*1 3/8 st32 28*1 5/8
................................... man ma.ch. •....u.i.tv •.............man ro.C.1c.h .•......u.i.t.v •.............man ro.acJ:-I .•. i. u.i.t.v~ ma.n lI\..::\c!1 .•......u.i.t.v. •

...........~·,I.~d.sf~.n 6.6 .•.1 56 L 8 .•.6 6.9. .• .0 5.7 .•.5 8.•.3 B6.•.3 8.4 .. .9 9.•.9 fl6.•.::l 73.. 7 1.8.•.9
stomplassen 77.7 11.2 24.1 77.7 11.4 23.3 77.7 18.1 27.8 80.5 9.2 52.9

..... i.:;l.r:of.sl.i.j.pen ::: :-:- :-:- :-:- :-.- :-:- :-:- :-:- :":' 172 6 .2 .•.0 0 6
ii. jnsl i jpen

.... . t~'lfl\t.:1.1 en.s l.i jp1'.".11 :-:- :-: ::-: ::-:.......•...... :-:- :'~ :":' :::- :":' :-: :.:- :-C

spaak-,ventielgatponsen 77.7 28.9 1.4 77.7 29.5 1.3 77.7 50.6 1.6 26.6 2.'
............................... r:;, l.~. j p.l.i. jn :I.,.2 ::: U~Q 4 0 .•.3 :-:- 1.2.1..•.1. .0.•.3 :-:- 262.• .0 0.•.4 :-: ::- :~ ..

slijplijn rvs 152.4 207.7 O.E
.......... j;:,l1.l:-.(:;'.tnf~.r:.i. j a1..9.•.0 1.wa Q 1.'l.•.7 31.9.•.0 10B.• .<:! 20.•.0 31.9.•.0 1.0.8.•.0 21 .•.8 :-:- ~':' :-~.

materiaal blanke velgen 923.0 1027.0 1229.8 4271.5
..... (TJ~ te:c i.~.~J <;:Jl.r:p.me.r:i j <J. ~j)m.,~ >- 4.'7.1..~ .~+. 6.~·L3 .• .7 66.(! .•.~j :::- .

over'ig vast 1268.0 1268.0 1268.0 15[+3.0

-- pag 2 ---
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Technological M2pping van Schothorst b.v.

u24 26*1 3/8 u28 24*2 st24 28*1 5/8 u28 24*1 3/8
...............................................man II\~.ctl.•... .wi.tv mart ru.f.tch .•......u.i.tv A •••••••••••••m~n m.acl1 u.i. t.v._ man m..:H:h.•......Ll.i. tv .

.... . w.~I.!~e.n 6.6 .•.1 6.6 5 .7..•.B 6.C! .• ~·~ 7r:;..•.6 7 .•.1 H6 3 BB.•.Q L7.•.0 bO.•.4 5.7 .•.'5 8.•.5.
stomplassen 77.7 16.0 21.9 77.7 23.0 19.8 80.5 16.0 47.5 77.7 12.3 23.8

......................... qr: Q f.~ 1.J.. J.pen ":": -:-: ::-: ::-: :.::- ':":' 172 6 2 .•.0 0 .•.6 -:-: c·:·.•......... .,., .

fijnslijpen
......1.';:·lInt~.l.J..l;::n.s1.i .ip ~'.D. ::': :."': ":": ::-: ::-.- -:-: ':":' :--: 7: :·c :-:- .

spaak-.ventielgatponsen 77.7 43.9 1.3 77.7 65.6 1.1 47.7 2.1 77.7 32.4 1.4
....... . . .. f~.l.i.. j p. U .. jn..1.,.2 ":": 1.3':1: 1... () .•.3 ::-: 1.5:3.• 6 0 .•.3 ::: ::-::- ':":' ·:7 1.L:~.:J .•.3 0.3.

slijpIijn rvs 152.4 209.5 0.7
........ !;:.Il.c(:;·,mt;!.r:.i.. j 3:1..9. .•.0 lOB Q 1.8.•.9 319. .•.0 :LOB .• 'O .1.8.• 5 7: :-.; 7: 31S? .•.0 tOB .•.O 1.a.3

Illatel-ia,,:d blanke velgen 9c:?6.9 83~5.5 3758.0 E391.8
(1)';:\ tt;;'C;l. ;;\~.l ch:r: ~:'m~T.i.. j <.15.ml.~ J 59.5 6 4: ~t.~~1. "7 :-.- ~:m.l .• 7. .

over-ig vast 1268.0 1268.0 1543.0 12bEl.0

---- pal] :3 -.-

... '-.J ......



10chnological Mapping van Schothorst b.v. l~:j dE~C IE

ws33 28*1 1/2 u28 26*1 1/2 ws28 28*1 5/8 ws33 24*1 3/8
................................................. 1T!~l.n l!I.a.c;.~~.~ l.,lj .ty.~ I)')~.~j mf.'~.<;:.fl.~ 1.,1. tty.~ .I)')~.O m~.l;fl. u .. .!.,I. ~.t.y IJ!~'\D .Ir!f~1.~~h." q ~:I:. V •

c.) .... •...
c:.. t_'. I

() • Lt............

1c~4.~.?.J

37.5 1.-J.6.0

110.6
::'116./+

77.7

77.7103.5 3B.5 31.6
. 2.9?~.9 ~.2..~. ;:? q.~. 4: .

100.7 12.5 0.4
.199.·.? ~:;(>.~.2. P .'. Lt .
172.6 58.2 1.2

. .. .lI\I<:tJ ?t:=~.:~ 9~.~. 9. 9J. ~ It 1 o.~ f.>f:>. ~..L ]O •6?.•. .9 f.>~'? ~.l ~~~.~. (~) J.1... :3. 1::13 • it

stomplassen 77.7 20.5 29.5 77.7 18.0 22.2
.... '.. . .. . .l.~l~clf~;J.UP.E).I~ :-:- :-:: :-:· ..

fi jnsl i jpen
..........1 aiTl(::! IJensJi ).Pf:?~~ ~-:- :-:-: ~:- :-:- :-:-:

spaak-.ventielgatponsen 77.7 57.8 1.7 77.7 50.0 1.3
..... 5 J i JPl.i .J.~~I J .. ? ~~ ?~f,:!.~.:~ g.~.~ :-." ~.3.~ ? () ~? .

slijplijn \-VS

... .chl~Prn.e.r:-iL ~}.~.~g.. 108 ·.() ;~r~.~.7 .~.1~.~.(? .1 (lf3.l) .1.9 ~.? ?..19.~.9. ~9E.l •.9 ?~.~..9. :319.().1 Of:3 • 0
matel-iaal blanke velqen 1322.1 963.3 1027.0 112::::i.U

ma t e 1- i aa 1 c:1! i~ 0 mE·r· ij.<}.~:jrn.LI) 6??~.? t) 1.~:; ~.O......... .. t>.t:,::3.~ '7....... of:.> 19 • c.~
overig vast 1268.0 lc~6B,,0 1268.0 1I.~6B.0

....... _- .. - - .. -_ - -.. - .
._-- pdq 4 -_..
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Technological Mapping van Schothorst b.v. I,····"
<:)

u28 26* 1 ~~/8

................................m~n ma.cO. 0••••w.i. tv. A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••

............. .w..~.1.~j·;!.n Q.I:l .•. :l 67 .2 8 .•.1) .
stomplassen 77.7 16.3 22.4

...................................... f,lC .i;' f.$ .lj. j.~~e.n ::: :~ :-:- .
1~ijnslijpen

.................1..;:\f!1.~.l.l. ~~n.$i .l.i. .tpe.11 ":": :-: ":": .
spaak-.ventielgatponsen 77.7 44.9 1.3

...................................... ~.;.l.1.. j p.lj..j.n l.,.~ ":": t~5 .• Q 1).•.:;) .
s 1 i j p I i j n \- vs

...................................................<;:.h.(".<:;I.m~.r:.i. j 3 ;I..9. .•.Q J.Qf;!.~ Q ;I..9..•.~ .
matariaal blanke velgan 973.7

....... r(l.';:\:~.~ J-:-.~..i;~,"~J (;:-,h.c !;I.m~.r: .j.. j ( J :';i.lJlJ,,\ .> f;J. A.9. ;i , .
overig vast 1268.0

I.
.0.,.
f

r- ,,- ._. _..._- '"{ l } ., .... ---------
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Bi ilage F



.............................................. ···l··············,-..··································· .

Techrlc,lc.g ical Mappi rig varl Schothorst b04.. ) () 21 jar, ' 88

...................u24 27:t!".1 1J.4 st28 28:t!".1 5J.8 u24 28:t!".1 ~i/.8 ws33 2.8:t!".1 5J.8 .
man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv .

. . . . - ~ _ _. _ - -. - - , - - . -- -.. - _ _. _ _ - _.. , ".. - - - .

walsen 69,0 46,2 8,2 86,3 65,6 17,6 69,0 44,1 8,2 89,2 72,2 11,4
......... . stamp1.asse.l'L 77,..7 9,.3 2.3,..0 80.,.5. 8.6 .49.,.4 77,..7 8,.3 22,..'3 77.,.7 8 •.3 22.,.9 .

grofsl ijpen 172,6 2, ° 0,6
......f.i.j.rJsl.i.j.pe.n 7. :':". ~ ~ ~ ~ ":": ~ ~ ~ ~ --:-: .

lammellenslijpen
.. spaak7.,ver'tie.lga.t.p.onse.n 77,..7 .22,.£L l,..3 ':":" 21.0 2,2 77,..7 19.,.9 1•.3 77.,.7. 4.0.6 1.,.8 ..

slijplijn 1,2 115,1 0,3 112,3 0,3 253,2 0,5
.. _.. _ _sli_j.pl_ij.n. __t~v.s _..-:-: :-:- .:7 152.,.4 1:4.7 6 0.,.7 .:':": .. _ _~ _ _._._ .. _ ~ _~. .. __

chromerij 319,0 108,0 19,7 319,0 108,0 19,5 319,0 108,0 22,4
opslag .. (ma..rl. huisv•...uitv.. J 17.'3,.2 .40,.8 1•.1 172.,.2. 4.0•.1 0.,.5 1.7'3•.1.. .40.,.8 1•.1 17.6.,.5 40•.8 1,.0 ..

matet~iaal blarlke velgen 988,7 3946,5 977,1 1296, 1
matet~iaal .. ch.ro.(J)erij U5mu) 6.24,.2 -:-: 6.18.,.5 68.7.0 .

gereedschap 475, 4 203, 4 475,4 475, 4
........................ t.t~.ansp.Qt~.t 1.85,.8 39.0.,.3 1.85.,.8 18.5•.6 .

t eker.kamer 40, 5 40, 5 40, 5 40, 5
.....................................h.u.i.s.v.e.st.i ng 1.34.,.2 9.5.,.9 1.34.,.Z 13.4.,.a

overig vast 403,7 997,3 403,8 404,5

-- pag 1 --
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Technological Mapping
_ ------ -- --.- _.- _ .. __ .. -.. -.- -.-- _ .. _-- _ - -_ .

van Schothorst b.v.

u28 26*2 u28 28*1 5/8 ws33 26*1 3/8............. - _ _._ .. - _._-.- __ _ - _ - _ _ .. - - - - .
man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv.

21 jay, '8

st32 28*1 5/8
man mach. uitv.

18,9
~?,9
0,6

· - _- _ -.-- _ - - - --- - -_ -... . _._-

walsen 66,1 49,2 8,6 69,0 50,6 8,3 86,3 78,0 9,9 86,3 66,8
..stomp 1a!i,;s~Yl .7*1.,. 7. J ~., .~ ?~.,..t 77. ,..7. ~.1., ..~ ~.~,..~ .7.7.,.7. ~.~.'l. ~ ?:7..,.~ 80,..~ 9,?
grofslijpen 172,6 2,0

... fijnslijpen. :-:- :-:- -:-: ~ ~ :-:- :-:- ~ ~ .
lammellenslijpen

... .SPClClk:-:-, V~YJt i~l gat pOYlS~Yl ..7.7.,.7. ?~.,.'3 1,.~....... .. .77.,..7. ?~, ..~ 1J..~ 7.7.,.7.. ~9.'-~ 1.,.~ ~ ~£:"E??, ..it
slijplijn 1,2 120,4 0,3 121,1 0,3 262,0 0,4
sl (jpl ij YI r",s. .. . '" .....1~.? ,.it .~o.!,? .0.,8

chromerij 319,0 108,0 17,7 319,0 108,0 20,0 319,0 108,0 21,8
ops 1ag (manhu i sv•. uity~> J?~.,.~ :4.l).,.~ ~,.9 ~.7..6.,~ 4(),..it ~.,l) X!7.,.~ 40l(; J.,.9..... 17.?,..£\.4(), 8 ...9, 6

materiaal blanke velgeYI 923, ° 1027, ° 1229,8 4271,5
mCit&!ri.Cia1.c::t1r.()l'ller ij . .( 15ml1> .It! ~l.'+ ~ .~.9.~~!-:l) £:,.lt3.,.?.. 660, 5gereedschap 475,4 475, 4···············475·~4.. ············ .. ········· 203,4

transport 185,8 185, 8 ~~~.~.~............................... .. :3-:3(),3t ekeY,kar...-er·························4o-~·5··········· .. ······· .. ···························40~ 5 40, 5 40, 5

.............. . h ll ~.s"'e!S.~ing ~3.'+.'l.~ 1.:3:4.,..6. ~:3.4.~4...................... . 9:5, 2 .
overig vast 408,4 406,7 405,5 991,6

-- pag 2 --
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. . :,;.;-:.. .

Technological Mapping van Schothorst b\ ! 21 jar. ' 8

.....................................~.~4 ~~.~t ..~/a ~~.& ?4.il-;;:: ~.~~.~ ~~il-J ~I..& I,.!~.& ~4.il-J ~I..& .
man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv•

. •................................................. .

walsen 66,1 59,6 7,8 60,4 72,7 7,1 86,3 81,1 17,0 60,4 50,6 8,5
...~t9r!lpl~~~.~ra. 1.7tl.7 ,t~s.'O' ?~.'J.~ .71.,.1. ?~.,.Q J~.,.~ a'O'tl.~ J.~s.'O' 4.7.tl.~ Tl.,] J.?,.~ ~~.,.e.
grofslijpen 172,6 2,0 0,6

..........f .:i,j rl.~l ~ Jp~rl ":': ~":': ~ ::- :":" ":': -:': ":': -:: ::- ':':" -:': .
lammellenslijpen

$p~ak.,,:,:.'Jv.~nt :i,.~19 ~.t PQ.n~~ra. 1.7tl.7 .4.~s..~ 1..'J.~ .71.,.1 ~;;.,.Q h J ":': .4.7. s..7. ~tl. ~ .7.1.,.1. ;;;g.'J.~ 1,.4.
slijplijn 1,2 134,1 0,3 153,6 0,3 123,3 0,3

...............~ l Jj pJ ~ Jra.. T.v.1=? -:: ":': ~ ~ ':':" ':':" J ~.?tl.~ ?Q.~ ,..~ .9..\.7 -:: :":" -:-: ..
chromerij 319,0 108,0 18,9 319,0 108,0 18,5 319,0 108,0 18,3

Clpsl ag (rll~n h l,tJ~Y •... L~ ~ :t'(~ ..) J.1.&.\.t ~q,..7. ~ .'J.Q 17.~.,.J. 4.0.,.Q Q,.~ J l.~.\J ~.9.,..? .o..\.~ ~.7.~.,. 7. :itQ., .9 9.,.~
materiaal blanke velgen 926,9 838,5 3758,0 891,8

fIlCi.t ~.r .t~Ci.~ (:;t:n~9.m~rj. J (1 ~rIJ.I,.!>. ~~~,..~ ~.4.~.,.7 U9.fI1.~) "":. ~~ ~.,. 7. .
gereedschap 475, 4 475, 4 203, 4 475, 4

................................... t r'~Y1?pq.~~~ J~.~,.8. J .8.~,.~ J.~.9,..3. ~ .a.~.,.~ .
tekenkamer 40,5 40,5 40,5 40,5

................ h IJ j. ~.Yf?~ t ~.D.g J ~.4. ,..~ J .3.~.,.9 ~.~ t ..8. ~3.~.,. Q .
overig vast 404,9 409,9 996,3 410,5
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............................................................................................................................................................................................................................................. ··1
van Schothorst b.v. 21 jan '88

...........................................................................................................................................................................................................................................................·························1

, '.-. , .

Technological Mapping

.......................... '" ~?.~~ F..~:*J ~ /2. !-~g~ F..~:*.1 ~. /2. ~?g~ F..~:*J ~/~ ~s~.~.. ?'t.~ .1 "J/~ .
man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv. man mach. uitv•

. . "•• •. _ . _. _..•••• _••••••••••••••••••• ' ••••• _•••••••.••••••••••••••..••••••••••••••• _•••••••.••••• __ • •• .." •••••••••••••..••••• _••••••••••••••• _••.• _. _•••••••••••••••••••••• ~. tJ_ •••••••••••••••••••••••• _••••• _.••••••••••••••••...••••..••••.•.•

walsen 92,0 84,5 10,5 66,1 63,7 7,9 66,1 51,1 11,3 83,4 117,6 9,3
.......................... ?1;q mJ~s;1i?~n .77.,.7 ~.QJ..~ g~.,.~ .7I,.7 J~.,.Q. 2.g,.? JQ.~.,.~ ~.~,..~ ~td? TJ.,7. ~7.,.~ 2.9.'-.() .

grofslijpen 209,9 12,5 0,4
...... ' " f~j n?.l AJ.p~n :::' ':": ':": '" ::': :":" :":" 1. qt).I.7 1?,..~ .9.l.~ :":" '.'" .. ::'" :":" .

lammellenslijpen 100,7 50,2 0,4
...1i?P~~k"::', ".~nt.t~ 19'"'1; pq.Y!1i?~n 17 7 ~.7 J.~ ~ .1.7. TJ ,.7. ~(),. Q. J,..~ ~. 12..1.~ ~.~,..? tl.? T1.,. I 11.1),.9 J, ~ .

slijplijn 1,2 268,9 0,4 13'3,7 0,3 316,4 0,4
............... s; lU.pl)J.l'!.r".'II1ii :::' ':": -:-: "'.'.. .. .. , .

chromerij 319,0 108,0 22,7 319,0 108,0 19,2 319,0 108,0 25,9 319,0 108,0 20,7
C1ps lag (Mell'! tl u ~.1iiv •.... l1~tv~ ..> 1. 7.~.l.~ 't9,..~ J .l. t J7~,..~ -4:1),.:3 ,.. J,.'O' J 7~.I.~ ~.Q,..-4: 1..1 .9 179.,. Q. LtO,.~ 1.,.9

materiaal blanke velgen 1322,1 963,3 1027,0 1125,8
~l~t ~Y'.~a.el~ C;.tl r..9R1.~r. i J (1. ~r.lu.> 6.,::}.7,..7 E:..l ~,.Q 6.~.3.,..7 E:..1. '3,. i2 .

gereedschap 475,4 475,4 475,4 475,4
.................... t ra.YISiP().Y'~ ~.~~,..~ ,.1.~5..,.~ .1.~.~,..~ 1.~5..,. 8 .

tekeY.karner 40,5 40,5 40,5 40,5
....................................tl·.J i. ~\I~Si.t.~~9 .1. :3.Lt,..2. 13.~.,. 7. .1.:3.Lt,..6. 1. .3.~,. f:. .

overig vast 404,0 407,7 406,7 407,0

-- pag 4 --
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Technological Mapping vaY,Schc,'thorst"b0'" . ..............................-., .

(" ) ········21 jaYI"BB

u28 2G*1 3/8
·············man mach~·····uit i"~······························ .

•····walser. G6~·r·····66~·3·······8~·O···························· .

st omp 1asseY' T!.~.? ~f:).~.~ ?:.?.~..4. .- grofsl"ijpen

fijYlsl ijpeY'................................................................................... .. .
lammellenslijpen

spaak-,ventielgatponsen 77,7 44,9 1,3." - ···············s·l·{J 'pl'iJ'n"'i~--2 ··········_···········"t·35·~·O······· O,--3··_·······_~···_····_··········_··· __ ··_··· - --_ .
sl ijpl ijYI rvs

. chrome'rij 319, O·····"i·oa;·o·····i 9,3····································· .

opslag (man huisv. uitv.) 175,4 40,3 1,0
...... materiaaf blaYlke velgen·····················913·;·1 .

materiaal chromerij (15mu) G19,5.................................... gereedsct"lap·······················4·1~:)~·4··········· .

transport 185,8t ekenkanle-.:~·····_· -······_···40·~·5····- .-.--0 __ - .•....•.•.... -- -_ .•••.••..••••..•.•.... -_.- •... _0 - ...••.••...•.. -. - .•••.•. - .....•• - -- .•..•.••••.•• -. _. -.- •.•••.••.•..•.•••.•..•.•.•

huisvesting 137,7overi 9 vast·······················4·o'1~·6··················· .

...................................................... ······························:..:.:·:·::··fia:g···5···:.;.·~·· .

... . -_ ~--_\J , I -",., .•..." .,-,------
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slijplijn 1,2 (2,9~) (~ ._ .~.j

:~:=:~~~:~~~)/:~=~j(ll,~~);~)

~~,~~~:iII"__---"

......................9.~~~.~~.~p. ~.~.~!.~~.~..... ..~........................ . ~P~.I.~9 (?,.~.~) .
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opslog (5.6~)
. __ .. - .. - _- __ .. - ----.- . . '"

........................................................................................~..~~.....-. .

...... . ·~~·ri·~··~~~·· (.~.~.. ;.~)...... . ··············~Ise!i~~·~~~· (2' ~%)..... . .
... . .. . splak"""'jvenltetgatponsen.. (.2.•5~.)........... . .

slijplijn 1.2 (2.9~).. hu isvestihg" (3;'4")' . .

.... t.ekenkamer.··(1.IO~)..... . .
I

·tronsport(4;7';;)··· ··/7 ····.,hromerij (11,3';;) .

~tlf<
gereedschop (1 2. 1,;;)

,-_._,.... _,.
1
\ ) I
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......

ws33 28* 1 5/8--- - .. --_. __ __ _- - - - _- - - _ .

-- ..... r

opslag (4,B~)

tn::It. blanke velgen (2B,5~)

, -.
I

r" _..._-.-._... -_.. .. -- .-.' .. '\. .J

,,'o"' ~ .

..... . chromeri[""(9 ;"9~'" .

............................................................................:.:.~~~~~===1 .

. . . - - -- -- - -- . - - - -- . . - . . . .

gereedscnap (1 0 ,5~)

................ ~~.r.i9...Y~~ .. (~.l~.~)....... walse~~~r~$e.n (2+~). ...... . .. st'"paak~ ;v'enlielgafpons'en'"(2)5")' .

................ ~~~~:~:n(o·:~~)~)······ . . ·sifjpiiJt1···'·:2···(5·:S·;;)"··························· .
........................................ tran$port··(4·:1·,,)········ .



....................... , r'- - ~_ - - .
\ . \

op:illag (5.7~)
................ ...................................................... .................................................

gereedschap (1 2.6~)

.............................................................................................................. . ········~i~~gJ~3~~·~~· (3 O~) • .

..............................9.~.ri9 ..Y9.~t.(l.O' •.~,;)........ . ~p,.icik::..::;v«itielgalponseh.(2":9") .
......................................................... · slijplijh···lj-2··(3 j2,.;) .

huisvesting (3 16~)
. . .. - -- - .

tekenkamer (1 I 1~)

.. .. ~~~~~~.~ ~~~~:~... ~~I.~~~.~L(~..~.!~~t .
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. . . . . . . . . . . . .. .... ....... 'chromeriI" (1"1 ~O~J""""""""""""""'"

root. bien ke velgen (25.4~)
.....................................................................................

... .......~--.,.., .

. Q.p..~*=lg .. (:).•+,.) .---

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

..........

gereedsd1 ep (11.7~)

. .. ................... . .. J
... ave rig vast (1 0 O~) Vt'Olse~H1prM~n (2,B%) ("'1' "'.) .

.... . .1...... .. . 'spaak=',vi!ntielgatp'nsen '" ,7AI

....~JJIpJ.i1n 1.J.~ .. (4J.O~) .. ···················hiit.~stii1i:.f(3·;3~r······
......................... tekenkamer··(1-iO~) .

... transport· -(4-j 6%)··· . ..

;Iteria.aI d:1romerij.(15.mu)..(15•.9X)_ T T'" T

1"-"'-'\ 'r r



............ ·································r:··················· .

... . W~~~.~.9.~J ~/~........... .

chromerij (10,0")

~~~ ~ - - .

mJt. blon~<.e velgen (27,4~)

........................op~klg ..(4f9~) .

.!" L C"I'_... __ .•••••••••• _.•.••.• _ •• _•••••••.• _••••••••••••••. __ ._ ••••••••••••••••••••.•••.••••••.• _. _•••• _.. •••..• .

............................~t'.~.9. ..~~~ (~!.l?~). .. ~1~.~~s&W,;r~~n. ..t2,f:I~) L .

Splok- ,vS'ltielgotponsen (2,9")
. ...huisvesting.(3,-O%)...... .

t.ekenkomer (0,9") slijplijn 1,2 (5,8")
.... - __ - .

transport (4, 1,,)

":11 'chrorrerij'(15mu)'(14)'~r'

1--- ,-,"'" "__'_'. .-._,._..L--.l--l· h\~)_-_J _
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Sp::lok- I ventielgotfX)nsen (3,9';;)

huisvesting (3,6';;) slijplijn 1,2 (4,1';;)
- - - - - - .

tekenkamer (1, 1%)

transport (5,0%)

..................................................~~~r.0.~~·H ..(U.J.~~L _ .

:~~~.....:..:..:.:.·····:.:..:..:...:.:······d···································· .

tr«]t. blon k.e velgen (22,4';;)
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, 1--'" \ f [
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Biilage H

Gemeten dikte-afwiikingen t.o.v. 0,6mm.

Ongelegeerd staal:

+0,010
-0,024
-0,010
+0,002
+0,008
-0,004
+0,023

0,000
-0,020
-0,029
-0,030
-0,001
-0,028

)( = -0,008
S = 0,017
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-0,014
-0,022
-0,010

0,006
0,000

-0,029

)( = -0,007
S = 0,013
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Bi Hage J

13

A tr

Essentieel bij het antwerp van deze vorm is dat lijn A van de anode-kegel
steeds evenwijdig laapt aan lijn B.
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Bi ilage K

I
I

I

r'

Spleet die resteert na deling = s-z =

z
I'

!h

h)(s

r

h ligt vast, r ligt vast, s is nog te varieren en dient zo klein mogelijk
gekozen.te worden.
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Biilage L

Snijbranden:

Met een autogeen-brander wordt het te delen oppervlak verhit en smelt
het vaste materiaal. Door de vlamdruk wordt het gesmolten materiaal
weggeblazen.

Plasmasnijden:

Aan een edelgas wordt d.m.v. elektrische energie warmte toegevoerd,
waardoor ionisatie optreedt. Dit geioniseerde gas wordt plasmagas ge
noemd.
Door dit gas met hoge snelheid en temperatuur materiaal te laten
treffen dat gedeeld dient te worden, zal dit materiaal smelten. Deze
smelt wordt door het plasmagas afgevoerd.

Lasersnijden:

Een laser levert een bundel elektromagnetische golven van een bepaal
de golflengte. Deze golven ziin gegenereerd in een optische resonator
door selektief geinduceerde emissieprocessen.
Wanneer deze golvenbundel op vast materiaal geprojekteerd wordt, zal
een deel gereflekteerd worden en een deel zal geabsorbeerd worden.
Door dit absorberen zal het materiaal opwarmen en uiteindelijk smel
ten. Het smeltafval wordt afgevoerd door snijgas.
Op deze manier wordt een deling bewerkstelligd van een hoge kwaliteit
en nagenoeg zonder braam.

Waterstraalsnijden:

Wanneer een waterdruppel inslaat op vast materiaal, dan ontstaan in
dat materiaal drukgolven, waardoor scheurtjes ontstaan vlak naast de
inslagplaats. Bij herhaling ontstaat een opening die snel uitgehold
wordt. Het water voert het losgeslagen materiaal af.

Slijpen:

Door een snel roterende schijf met slijpkorrels door het te delen ma
teriaal te voeren, worden stukjes materiaal losgesneden en meegevoerd
met de schijf.

Elektronenstraal-proces:
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bS

Het werkstuk wordt beschoten met elektronen, waardoor het materiaal
verdampt. Cit proces dient in vacuum uitgevoerd te worden.
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