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SAMENVATTING

D1t verslag bespreekt een onderzoek naar de flex1bi
liteit van de assemblage van telefoontoestellen bij
Ericsson Telecommunicatie BV te Rijen. Wegens een toe
name van het aantal varianten en toenemende concurren
tie op de afzetmarkt is er behoefte aan een verbeterde
flexibiliteit.

B1j het onderzoek werd de aandacht voorname11jk ger1cht
op de assemblage van de toestelbody van het Omega
(Twintoon lO) en Basic (T88) toestel. De toestelbody's
worden geassembleerd op een assemblagesysteem. Dit
systeem bestaat uit mechanisaties, een transportsysteem
en handwerkplekken.

Na een analyse van de bestaande s1tuat1e bleek dat het
realiseren van One-piece-flow (serlegrootte l) nlet
noodzakelljk 1s. De voornaamste knelpunten voor de
flexibiliteit zijn de omstel- en produktflexibi11teit
van de body-assemblage.

Het onderzoek heeft geleld tot onderstaande aanbeve11n
gen :

Het op korte termijn verbeteren van de omstelflex1
biliteit. Door invoering van een alternat1ef ge
baseerd op het verbeteren van de omstelhandelingen
kan de omsteltijd met een factor 3 worden geredu
ceerd. Dit alternat1ef zal spoedig worden gereall
seerd.

Het op lange termljn
billteit. Hiervoor
opgesteld voor het
assemblagesysteem.

verbeteren van de produktflex1
z1jn een aantal aanbeve11ngen
rea11seren van een toekomstig

Het verbeteren van het prevent1ef onderhoud en het
verbeteren van de terugkoppe11ng van stor1ngs
rapportages naar de processen.

Het verlagen van de doorloopt1jden. De doorloop
tijden kunnen worden geregistreerd en bewaakt met
behulp van zogenaamde Z-d1agrammen.

Het verder onderzoeken van de capac1telt van de
toestell1jn. Momenteel 1s er een groot versch11
tussen de theoret1sche en de gereal1seerde
capaciteit van het assemblagesysteem.
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SUMMARY

In this report the possibilities have been examined to
increase the flexibility of the assembly of telephones
at Ericsson Telecommunicatie BV at Rijen. Because of an
increased number of types and an increasing competition
there is a need for increasing the flexibility.

During the study the attention was directed to the
assembly of the body of the Omega (Twintoon 10) and
Basic (T88) telephone. The assembly of the bodies takes
place at an assembly-unit. This unit consists of
mechanisations, a transportsystem and manual assembly.

During the analysis of the existing situation it
appeared that introducing One-PIece-Flow (batchsize 1)
wasn't necessary. The two most important bottle-necks
of the flexibility are the changeover- and product
flexibility of the body-assembly.

The investigations have lead to the following recommen
dations :

Improving the changeover-flexibility at short
notice. Introducing an alternative based on impro
ving the changeover actions the changeover time can
be reduced with a factor 3. This alternative will be
realized soon.

Improving the product-flexibility in the future. A
number of recommendations have been made for the
design of a future assembly-system.

Improving preventive maintenance and
feedback of the interruptionreports
ses.

improving the
to the proces-

Reduction of throughput times. The throughput times
can be controlled with the aid of so called" z
diagrams".

Investigating the capacity of the assembly-line. At
this moment there is a great difference between the
theoretical and practical capacity of the assembly
system.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Opdrachtomschrl1ylng

Het onderzoek was gericht op de assemblage van de Omega
en Basic toestellen (toestelbody's). Homenteel worden
met behulp van een assemblagesysteem de toestelbody's
van de telefoontoestellen geassembleerd. De eenen
twintlg varlanten worden batchgewljs geproduceerd.

Het assemblagesysteem bestaat ult de volgende hoofd
elementen

- Hensen
- Hechanlsatles
- Besturlng
- VTS (Varlabel Transport Systeem) - transportsysteem

Vanaf september 1987 wordt op deze assemblagelijn
tevens een nieuw model, het zogenaamde Basic-toestel,
geassembleerd. Basic kent voorlopig slechts een variant
qua kleur en type. Om dit toestel te kunnen assembleren
is de lijn aangepast. In onderstaand schema staan de
produktie-aantallen vermeld voor de Basic en Omega
toestellen.

Uitvoering Basic Omega TOTAAL

jaar TDK TDK-AT IDK IDK-KTD Totaal

1987 200 120 60 108 12 300 500

1988 200 100 150(*) 90 10 350 550

1989 200 100 150(*) 90 10 350 550

Aantallen * duizend stuks.

(*) Hierin zijn opgenomen 100 tbv Export.

Tabel 1.1 Produktieplan Omega en Basic

Het aantal varlanten dat op het assemblagesysteem
geassembleerd zal worden wordt steeds groter. De
benodigde tljd voor het omstellen wordt daarom steeds
belangrljker. Daarom wordt gestreefd naar het vergroten
van de flexlbillteit. De ideaIe sltuatie Is one-piece
flow (omsteltljd=O, serlegrootte =1).
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Opdracbtomscbrl1y1n9

* Onderzoek de flexibiliteitsgrenzen van mecbanisaties,
besturing en identificatie tbv een one-piece-flow
produktie.

* Adviseer PB (afdeling bedrijfsengineering en
efficiency) voor wat betreft de systeemflexlbllitelt en
geef een indlcatle van kosten en baten.

* Adviseer PB voor wat betreft de produktmogelijkbeden
In de toekorost op bet assemblage-systeem.

1.2 werkwl1ze

Het uitgangspunt van bet onderzoek vormde de opdracbt
omscbrijving die door Ericsson werd verstrekt. Als
ideale situatie werd One-PIece-Flow gebanteerd.

Er werd begonnen met een literatuurstudie over flexibi
liteit. Daarnaast werden gegevens verzameld over de
produktie, met name de toestellijn.

Uit dlt eerste deel van bet onderzoek volgen de voor
naamste restrlcties en knelpunten. Het belangrijkste
knelpunt vormde de omstelflexlbilltelt van de toestel
lijn. De produktflexibilitelt Is een tweede knelpunt,
maar deze Is voornamelljk op lange termljn van belang.

Er werden twee alternatleven bedacbt om de orostelflexl
bllitelt te verbeteren. Deze alternatleven werden ook
nader ultgewerkt. Tenslotte werd een keuze tussen belde
alternatieven gemaakt.

Tens lotte worden enkele aanbevellngen
termijn de produktflexibiliteit van
systeem te verbeteren.

bebandeld om op
bet assemblage-

2



Opbouw verslag :

Hoofdstuk 2 geeft een beknopt beeld van Ericsson. Na
een korte algemene beschrijving wordt de organisatie
struktuur en het produktenpakket behandeid.

Hoofdstuk 3 beschrijft de produktie van de toestellen.
Na een beschrijving van beide toestellen voIgt een
opsomming van de voornaamste afdelingen die betrokken
zijn bij de produktie. Vervolgens wordt nader ingegaan
op de toestellijn. Tenslotte worden enkele resultaten
van een onderzoek naar diverse aspecten van de pro
duktie besproken.

Hoofdstuk 4 gaat in op het ultgebrelde begrlp flexl
biliteit. Nadat de oorzaken voor een toename van de
behoefte zijn behandeId, voIgt een nadere definiering
van het begrlp. De voornaamste knelpunten voor de
flexibiliteit worden achtereenvolgens behandeld. Ten
slotte wordt de behoefte aan omstelflexlbilitelt nader
gekwantificeerd.

Hoofdstuk 5 toont enkele alternatieven om de flexibili
telt te verbeteren. Na een bespreking van twee alterna
tieven die gericht zijn op het verbeteren van de
omstelflexibiliteit wordt een concept behandeld dat
erop gericht is om ook de produktflexibl1iteit te
verbeteren.

Hoofdstuk 6 bestaat ult de evaluatle van het onderzoek
en de voornaamste conclusies.
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HOOFPSTUK 2 ORIENTATIE

~ Het bedrl1f

In 1876 werd in Zweden door Lars-Magnus Ericsson een
bedrljfje opgerlcht dat zich onder meer bezig hield met
de produktie van telefoontoestellen. Oit bedrijfje
groeide uit tot een wereldconcern op het gebied van
telecommunicatie en Informatleverwerklng. De offlciele
benaming van dit concern is Telefonaktiebolaget
L.M.Ericsson (LME). Blj LME zljn meer dan 200
ondernemingen aangesloten, met in totaal ruim 72.000
medewerkers. De geconsolldeerde omzet bedroeg in 1986
meer dan 9 mlljard gulden.

Ericsson Telecommunicatie BV (ETM) te Rijen 15 een
volledige dochter van LME. ETM is sinds 1920 in Rijen
gevestigd. Met de overname van de NV Elektrische
Werktuigen Fabriek te Rijen werd een gedeelte van de
werkzaamheden voor de nederlandse markt ook
daadwerkelijk naar Nederland overgebracht. Deze
werkzaamheden bestonden uit de produktie en het onder
houd van telefoonapparatuur. Momenteel zljn er twee
vestigingen. In de vestiging te Rijen vindt de
ontwikkeling en produktie van hardware en software voor
digitale telecommunicatiecentrales en de produktie en
ontwikkeling van telefoon-toestellen en systemen
plaats. Tevens bevinden zich in Rijen de ondersteunende
afdelingen zoals personeelszaken, financiele admlni
stratie etc. In de andere vestiging (Voorburg) vindt de
marketing en verkoop van telecommunicatie
infrastructuur plaats.

Het aantal werknemers bedroeg in 1986 ruim 800 [1],
verspreid over beide vestigingen. De omzet in datzelfde
jaar bedroeg ruim 250 miljoen gUlden. De voornaamste
afnemer van ETM is de nederlandse PTT.



~ pe organisatle.

De organlsatle Is verdeeld In drle sectoren. Deze
sectoren zljn respectievelljk

- Economlsche en algemene zaken. (E)
- Commerclele en technlsche zaken. (C)
- Produktle (P)

Verder kunnen we DOg de stafafdellng
en de dlrectle onderschelden. De
flguur 2.1 weergegeven.

soclale zaken (B)
struktuur wordt In

DIRECTIE

I stafafdellng BI
Sociale zaken

Sector E Sector C Sector P

Economlsche en Commerclele en Produktle
algemene zaken technlsche zaken

-

Fig. 2.1 organlsatlestruktuur ETH

De afstudeeropdracht heeft blnnen
plaatsgevonden, daarom wordt In
organlsatlestruktuur voor deze
uitgewerkt.

de sector P
flguur 2.2 de
sector verder
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P

Sel:toY"
Pr codukt i e

PP PQA

Personeel en EQ-coordinatie I
Drganisatie Kwaliteitsborging

PS

Secretariaat

I I I I

PB PF PL PM PT

Bedrijfsengineering Fabrikage Logistiek F Olb;- i kage Technische
en Efficiency El ekt r con i sc he Management Toestellenl Dienst

Prcodukten Spec.produkten.

Fig. 2.2 Organisatieschema van de sector produktie

~ Het produktenpakket.

Het gebied van de telecommunicatie is zeer ultgestrekt.
ETM beperkt zich niet aIleen tot de produktie van
telefoontoestellen, maar de produktenlijn varieert van
de standaardtelefoon tot de op maat gesneden digltale
telefooncentrale.

ETM ontwikkelt, produceert en verkoopt :

* Digitale telefooncentrales en benodigde software.
* Bedrijfscentrales.
* Transmissiesystemen.
* Telefoonsystemen.
* Telefoontoestellen.
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Het onderzoek had betrekking op de produktie van
telefoontoestellen en met name op de assemblage van de
Omega en Basic toestellen. Het telefoontoestel is
altijd al een voornaam produkt van ETM geweest; van het
houten toestel uit 1920 tot het kunststof standaard
toestel van de PTT. Dit toestel werd van 1965 tot 1986
geproduceerd. Bij Ericsson wordt dit model opgevolgd
door de Omega en Basic serie.

Buiten de (groter.deels) gemechaniseerde montage van de
Basic/omega serie worden bij Ericsson nog een aantal
andere toestellen geproduceerd. Dit betreft echter
kleine series die voornamelijk handmatlg geassembleerd
worden. De Basic/Omega serle zal in de volgende
paragraaf nader behandeld worden.

~ Basic en Omega

In 1986 werd de produktie van de T65, het grijze
standaardtoestel van de PTT, gestaakt. Dit toestel werd
opgevolgd door de Basic/Omega serie.

Het Omega-toestel is een zeer modern telefoontoestel.
Eind 1986 werd dit toestel (PTT naam: Twintoon 10 / Vox
120) geintroduceerd. Het toestel is leverbaar in 5
uitvoerlngen en 5 kleuren (zie bijlage 1). Op dit
moment kunnen al 20 verschillende varianten
onderscheiden worden. De toestellen zijn voorzien van
extra faciliteiten zoals nummergeheugens en nummer
herhaling.

Het Baslc-toestel werd eind 1987 geintroduceerd. Dit
toestel is het nieuwe standaard toestel (huurtoestel)
van de PTT. Het Basic-toestel (PTT naam: T88) is in
principe een bijzondere uitvoering van het Omega
toestel. De styling is aangepast en er zijn geen extra
faciliteiten zoals nummerherhaling etc. Het toestel is
slechts leverbaar In 1 uitvoering.

De PTT bezit het exclusieve verkooprecht van het Basic
en Omega-toestel voor de nederlandse markt.

7



HOOFOSTUK 3 PROpUKTIE

Inleiding

Om een beeld te vormen van de huidige produktie zullen
in dit hoofdstuk de produkten, afdellngen en het
produktieproces worden besproken.

In paragraaf 3.2 zullen de produkten BasIc en Omega
worden behandeld. In de derde paragraaf komt het totale
produktieproces globaal aan bod. In paragraaf 3.4 wordt
dieper op de toestellijn ingegaan. In de vijfde
paragraaf zullen de resultaten van een onderzoek naar
enkele aspecten van het produktleproces worden
besproken. In de laatste paragraaf (3.6) volgen
conclusles en opmerkingen.

pe produkten

Het onderzoek is gericht op de assemblage van de
toestelbody's van het Omega- en het Basic-toestel. In
de volgende twee subparagrafen zullen deze toestellen
en hun verschillen aan de orde komen.

3.2.1 Het Omega toestel

Slnds augustus 1986 levert Ericsson het Omega-toestel
aan de Nederlandse PTT. Wellicht is het toestel beter
bekend onder de marktnaam "Twintoon 10". Vanwege de
moderne vormgevlng, de extra faciliteiten (zoals
nummerherhallng) en de hoge kwalitelt is het telefoon
toestel een groot succes op de nederlandse markt. Op 4
september 1987 werd dan ook al de SOO.OOOste Omega
geproduceerd.

Het toestel is leverbaar In vljf typen. De keuze voor
een type wordt bepaald door de centrale waar de
gebrulker op aangesloten is. Voor de oudere centrales
(puls-gestuurde centrales) is de ImpulsDruktoetsKeuze
versle (10K) leverbaar en voor de oudste centrales In
Nederland de IOK-versie met KlesToonDetectle (IDK-KTD).
01t type ls ook leverbaar met ontvangsversterker (IDK
KTD-OV). Voor de moderne centrales (toon-gestuurde
centrales) is de versie ToonOruktoetsKeuze (TDK)
beschikbaar. Deze versie, uitgebreid met een AardToets
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(TDK-AT, marktnaam "VOX-120") is bestemd voor gebruik
op moderne bedrijfscommunicatiecentrales.

\~
\ \
\ \ 12

\

11

1- Kap 6. Haakcontact 11- Batteri:lveer
2. Toetsen 7. He-veer 12. Bodem
3. Antlstat. plaat 8. Schroeven 13. Reqelwiel
4. Rubber mat 9. Voet::les 14. Print
5. Toonrinqer 10. Batterl::lklep 15. Aardtoets

Fig. 3.1 Exploded view Omega toestel

Omdat ieder type toestel
kleuren ontstaan een groot
bijlage 1).

leverbaar Is In maxlmaal 5
aantal varianten (20, zle
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De toestellen zijn voorzien van de volgende facill
telten :

* Geheugen voor 10, vrlj te programmeren, telefoon
nummers (verkort kiezen).

* Rerhallng van het laatst en het voorlaatst
gekozen nummer.

* Notitiebloknummer.

De naam "Twlntoon 10" werd ontleend aan het karakterls
tleke tweetonlge oproepslgnaal en de 10 geheugens.

De opbouw van de toestelbody wordt In flguur 3.1
weergegeven door mlddel van een exploded vIew.

Voor een verdere beschrijvlng van het Omega toestel
wordt naar bljlage 3 verwezen.

3.2.2 Ret Basic toestel

BInds elnd september 15 de produktle uitgebreid met het
Baslc-toestel. 01t toestel is afgeleld van het Omega
toestel. Ret Baslc-toestel (marktnaam "T88") is het
nieuwe standaard huurtoestel van de nederiandse PTT.
Ret toestel 15 de opvolger van het overbekende, grijze
standaardtoestel de "T65".

Ret toestel is leverbaar in een uitvoering. Ret toestel
is "tweetalig" dat wil zeggen dat er met behulp van een
schakelaar een keuze gemaakt kan worden tussen 10K of
TOK werking.

Omdat de Basic is afgeleid van het omega-toestel wordt
het toestel tot de Omega-produktfamllie gerekend. Ret
Basic-toestel is in feite een low-cost uitvoering van
de Omega. De Basic heeft geen extra facliiteiten zoals
nummerherherhaling en nummergeheugens. Alhoewel het
uiterlljk sterk verschl1t zljn de hoofdafmetlngen van
de toestellen gelijk. De productstructuur van het
Basic-toestel Is identlek met het omega-toestel. Toch
zijn er wat verschl1len met de omega-versie. De belang
rljkste onderdelen die verschl11en zijn :

- Kap : De styling is aangepast. De Basic beschikt
over mlnder druktoetsen (12 ipv 15) en deze
wijken af qua uitvoering. De plaats van de
toetsen Is enlgszins verschoven in verticale
richting, daardoor zijn ook de bevestigings
pennen en de plaats van de printplaat,
rubber mat en anti-statische plaat
verschoven ten opzlchte van het Omega
toestel.

10



- Bodem

- Print
- MT :

De batterijkamer (en batterijveer) vervalt.
Bevestiging keuzeschakelaar IDK/TDK. De
styling is aangepast. De bodem wordt nlet
bedrukt maar wordt voorzien van een sticker.
De Basic heeft een andere toestelprint.
De belangrijkste veranderingen aan de greep
bestaan uit een afwijkende kap en een andere
connector (telfix).

Produktie

De voornaamste afdelingen voor de produktie van het
Omega-toestel zijn (zie fig. 3.2)

Fabrlkage kunststof onderdelen :

In deze afdeling staan de spultgietmachines opgesteld
voor het vervaardigen van de kunststof onderdelen. De
kunststofafdeling werkt in een drie-ploegendienst. De
onderdelen voor de omega/Basic toestellen die worden
geproduceerd zijn :

Toesteldelen

Greepdelen
Dlversen

Kap, bodem, toetsen, regelwiel,
batterijklep.
Kap, gestel, telefoonrubbers.
Kunststof delen steker.

DSoftware

qroep

"-I Enerqie voorzieninq

Telepartsmaq .1
~ Wikkelafd.

Ma
Fabr. metalcn qa
onderdelen zij

IMaqazijn Ma
metaalafd. qa

zij
Gereed- Fabr.

pntvl EXPIschap- kunststof
makeri; onderdelen

Electro-
I Maqazijn Centraal nische- produktie

~
magazijn

Voormontages

Eindmontages Omega

Speciaalmontaqes produktie

F1g. 3.2 Lay-out produktle-afdellngen ETH.
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Centraal magazl1n ;

In dlt magazljn worden onder andere de Inkoopdelen
(zoals rubber mat, schroeven en voetjes) van de
toestellen opgeslagen. De magazijnstelling, grenzend
aan de Omega-hal, is Ingericht als magazijn voor
onderdelen die op een zogenaamde "sterbon" geleverd
worden. Een sterbon wordt gebruikt om de standaard
onderdelen die blj een bewerklng worden gebrulkt aan te
vullen. In het centraal magazljn wordt ook het gereed
produkt tljdelljk opgeslagen voor verzendlng.

Omega-prQduktle ;

De assemblage van de Omega/Basic toestellen is groten
deels geconcentreerd in een hal. In flguur 3.3 wordt de
lay-out van deze hal weergegeven.

t. •

,
. - - - - - --

II~. "'Ill
~

...... , ~
HONTA6f PIiINTPLATEN

HA6AZIJN

KAMOOII

-----,-.......--H1------.,
I
I
I

:FW TY
':
I,,,

~-~S~~===::::::::!~~~~===:::~::::==:::===bD;iQ!"ij :i

190"." oo,.loon
1 ,,..tonlo.f,,., ••nt.rr n
J bunC.I.n
4 trlfl. _".Ioan
S aont.r.n .ft ",'.n
K Irontrol.e

A PLANO'S
OvrllOOOS

B TOCSTELDOOS

C LEGE KISTEN

Fig. 3.3 Lay-out omega produktle
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De voornaamste bewerkingsgroepen binnen deze hal zijn

* Montage printplaten :

De toestelprinten worden 4-voudlg geproduceerd. Het
scheiden van de 4 printen (breken) vindt plaats bij
het Inleggen van de prInt in het toestel. De produktie
van de printen vindt plaats in een lijnopstelling (zie
bijlage 4). De bewerklngen zijn verbonden door een
transportsysteem. AIleen het inserten van de IC's
vindt plaats op een machine die in een naastgelegen
hal staat opgesteld. De bewerkingen die achtereen
volgens worden uitgevoerd zijn :

- Plaatsen van IC's. Plaatsen componentenplaten
(boards) in containers.

- Laden boards door systeem ult containers.
- Plaatsen axiale componenten door twee parallel

opgestelde axiaalmachlnes.
- Plaatsen SMD (Surface Mounted Devices) componenten

door twee MCM-plaatsingsmachines (serie-opstelling).
- Uitharden lijm t.b.v. SMD componenten in Infrarood-

oven.
- Handmatlg plaatsen componenten.
- Solderen.
- Visueel inspecteren en nasolderen.
- Funktioneel testen.
- Eventueel repareren en hertesten.
- Opslaan boards in containers.

Voor ieder toesteltype wordt een aparte print gepro
duceerd. Voor het Omega-toestel zijn er dus 5 ver
schillende toestelprinten. Deze prlnten kunnen
allemaal op dezelfde board geassembleerd worden. Voor
het Basic toestel wordt de toestelprlnt op een
afwljkend board geassembleerd.

De capacltelt van de toestellljn Is lager dan In de
overlge bewerkingsgroepen. De prlnten worden dan ook In
een twee-ploegendlenst geproduceerd. In elke ploeg
werken ongeveer 13 personen.

* Montagelljn greep :

Het assembleren van de greep (MlcroTelefoon) vlndt
plaats op deze lijn (zie bijlage 4). De assemblagecel
bestaat ult een VTS - systeem, twee groepen werkplek
ken en een schroefstation met een Ingebouwde akous
tische test. In totaal worden zes verschillende grepen
geassembleerd (5 t.b.v. Omega, 1 t.b.v. Basic). Aan de
montagelljn werken ongeveer 11 personen.
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* Tampo-print

Met behulp van twee tampo-printmachines worden de
kappen en de bodems van de toestellen bedrukt. Op de
kap worden de aanduidingen van de toetsen gedrukt. De
bedrukking is afhankelijk van het toesteltype (De
bedrukk1ng voor IDK, IDK-KTD en IDK-KTD-OV is gelijk).
Op de bodem wordt de marktnaam (Twintoon 10 of Vox
120), het type en de produktiemaand gedrukt. De bodem
van het Basic toestel wordt niet bedrukt maar de
gegevens worden op een sticker vermeld die op de bodem
wordt geplakt. De toestellen worden in twee
verschillende kleuren bedrukt. Antraciet voor de
witte, beige, grljze en Basic toestellen. Wit voor de
rode en zwarte toestellen. De machines worden elk
bedlend door een operator.

* Inpak :

De verpakklng van de toestellen bestaat ult een
kartonnen doos die wordt gevormd door een dozen-opzet
machine. In de doos worden de toestelbody, de greep,
het aansluitkoord en enkele attributen (memoplaat,
gebruiksaanwijzing etc) geplaatst. Voordat de dozen in
een overdoos worden verpakt voIgt een 10\ controle. De
overdozen worden op een pallet geplaatst en klaar
gezet voor verzending. Een pallet bevat 240 Omega of
288 Basic toestellen. Het aantal medewerkers bij de
inpak bedraagt zeven.

* Koorden

Dit is de verzamelnaam voor bewerkingen die met de
assemblage van koorden en verbindingen verband houden.
Enkele van deze bewerkingen zijn :

- Knlppen en strippen van kabels.
- Aanslaan gaffels.
- Aanslaan telfix-connectoren (toonringer, aansluit-

koord, MT-snoer).
- Monteren steker aan aansluitsnoer.

* Montagelijn toestel :

Het onderzoek is gericht op deze bewerkingsgroep en
zal daarom apart behandeld worden in paragraaf 3.4 •

Om een overzicht te krijgen van de bewerkingen die
worden uitgevoerd 1s een processchema opgesteld. Een
processchema geeft een globaal overzicht van de onder
delen waaruit een produkt is samengesteld en welke
bewerkingen,die achtereenvolgens plaatsvinden [8l.
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Fig. 3.4 Processchema produktie Omega/Basic
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~ Toestelll1n

Het onderzoek is gericht op de flexibiliteit van de
toestellijn. Daarom wordt in deze paragraaf de
toestellijn apart behandeld. Op de toestellijn vindt de
assemblage van de body van het Basic/Omega toestel
plaats. De belangrljkste elementen van het systeem
zljn

Het Varlabel Transport systeem (VTS).
Bewerklngen.
Besturlng.

Deze drie elementen zullen In deze paragraaf nader
behandeld worden.

Werkplekken
Handaontaqes
Hontaqe : Prlntpla.t

~oonrlnqer

Aardtoets

verkplekken
Laad/Los
Hontaqe : He-ar.

Batterljdeks.l
Batter 1jveerl
IDK-~DK schakelaar

Toetsen
o.eqa .at

AS-plaat

SCHMl 1: 150

- • 1'RM~1RICII'I'I.G

Fig. 3.5 Lay-out toestellijn

VTS-systeem ;

Het VTS systeem is een transportsysteem van
produktdragers. Het systeem is door Philips ontwlkkeld
en in 1982 op de markt gebracht [6]. De dragers kunnen
onafhankelijk van elkaar bewegen. Het systeem is
modulair opgebouwd uit standaardelementen. Het systeem
is in principe zeer flexibel door de modulaire bouw
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worden ultgevoerd op de
werkplekken kunnen worden

(wljzlgen lay-out en ultbreldlngsmogelijkheden) en de
mogelijkheid om dragers verschillende routes te laten
afleggen (routing-flexibilitelt).

De hoofdfunktie van het transportsysteem Is het trans
porteren van produkten. Voor dlt transport wordt
gebruIk gemaakt van produktdragers. De dragerafmetingen
zljn 300 * 300 rom. In de toestellljn zljn 120 dragers
in gebruIk. De dragers zljn unlverseel dat wl1 zeggen
dat de dragers geschlkt zljn om een kap of bodem of een
compleet toestel te transporteren. Veertig dragers zljn
voorzlen van een sticker ("Bodem"). Deze dragers zljn
bestemd voor het transporteren van bodems. Elke drager
Is voorzien van een zogenaamd "code-blok". Een codeblok
Is In feite een twee-standen schakelaar. Door het
aflezen van de stand kan de besturlng "zlen" of een
produkt bIjvoorbeeld weI of nlet bewerkt Is.

Bewerklngen

De bewerkingen, die worden ultgevoerd, kunnen worden
gesplitst In handmatige en gemechaniseerde bewerklngen.

* Handmatlge bewerkingen :

De handmatige bewerkingen
zogenaamde werkplekken. De
verdeeld in twee groepen :

1. De werkplekken "laad/los".

Op deze werkplekken zljn de In- en ultvoerwerkzaam
heden van het assemblagesysteem gecomblneerd. Er
zijn drie soorten bewerkingen te onderscheiden :

I. Plaatsen kap op produktdrager.
II. Plaatsen bodem op drager. Honteren

haakcontactarm (HC-arm) en HC-veer. Honteren
batterijveer (Omega) of schuifschakelaar
(Basic) .

III. Uitnemen gereed produkt. Plaatsen batterlj-
klep en controleren toestel op
beschadlgingen.

2. De werkplekken "handmontage".

De zes werkplekken staan parallel opgesteld en zljn
off-line geplaatst. Voor het ultvoeren van de
bewerkingen zljn maar 2 werkplekken nodig. Op deze
werkplekken wordt de toestelprlnt, toonrlnger en
eventueel een aardtoets geplaatst. De toonrlnger
wordt aangesloten op de connectorpennen van de
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*

print. Voor de toestelprint geplaatst kan worden
moet de 4-voudige print gescheiden worden en een
beschermfolie verwijderd worden.

Zowel de laad-Ios- als de handmontage-werkplekken zijn
off-line geplaatst. Door deze opstelling kan de cyclus
tijd van de werkplekken groter zijn dan de cyclustijd
van het systeem. Door de off-line plaatsing is echter
weI een rondloopbaan nodig voor nlet-bewerkte
produkten. Beide groepen zijn dan ook voorzien van een
zogenaamde "dynamische bufferlijn".

Hechanische bewerkingen :

Een groot deel van de bewerklngen zljn gemechanlseerd.
Deze mechanisaties, ook weI automaten of stations
genaamd, bestaan grotendeels ult eenvoudlge plck-and
place units voorzien van een automatische onderdelen
aanvoer. De automaten zijn produktgebonden ontworpen.
De automaten zijn opgebouwd uit rechtgeleidingen,
luchtcilinders, een frame en de componenten voor de
besturing zoals eindstandmelders, ventielen en een PLC
(programmable logical controller).

De mechanisaties zullen kort worden besproken

- Plaatsen toetsen :

Voor het plaatsen van de druktoetsen staan twee
stations opgesteld. Een automaat voor het plaatsen van
de Basic-toetsen, de andere voor het plaatsen van de
druktoetsen van de Omega. De 12 (basic) respectie
velijk 15 (Omega) toetsen worden tegelijkertijd in de
kap geplaatst. De aanvoer van de toetsen wordt
verzorgd door twee trilvoeders per station.

- Plaatsen anti-statische plaat

De anti-statische (AS) plaat wordt op dit station uit
een rol folIe gestanst. De plaat wordt door de pick
and-place unIt over de bevestigingspennen in de kap
geplaatst. Omdat de posltie van de bevestigingspennen
van het Basic toestel verschoven is ten opzlchte van
het Omega toestel moet dit station bij Omega/Basic
omstelling een andere instelling krljgen. Deze twee
instellingen worden mogelijk gemaakt door een
zogenaamde "twee-standen-stop" ; De slaglengte Is met
behulp van een schakelaar op de gewenste lengte
instelbaar.
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- Plaatsen rubber mat :

De matjes staan opgesteld in stapels op een stappen
tafel. Door middel van een overzetter met een vacuum
grijper worden de matjes in de toestellen geplaatst.
Evenals bij het station "AS-plaat" geldt dat de slag
lengte van de overzetter verschilt voor de Omega en de
Basic toestellen.

station Cyclus-
tijd [s]

Toetsen 5.0

AS-plaat 4.4

Rubber mat 6.0

Regelwiel 4.4

Testen 5.8

Koud vervormen 4.4

Bodem op kap 5.7

Schroeven 6.0

Voetjes 6.1

Meting 87-05-18

Tabel 3.1 Cyclustljden stations

- Plaatsen regelwiel :

De aanvoer van de regelwlelen geschledt met een trl1
voeder. Na de positionering van een afgezonderd regel
wiel wordt dlt door een overzetter in de kap
geplaatst.

- Testen :

Deze automaat is vanwege de lange cyclustljd dubbel
uitgevoerd (serie-opstelllng). Er vindt een
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funktionele test plaats. Er wordt getest op het
funktioneren van de toetsen en de werking van de toon
ringer. Voor het testen wordt gebruik gemaakt van een
pc. Voor elk type print (Basic 1, Omega 5) is echter
een specifiek testprogramma noodzakelijk. De test
fixtures zijn universeel uitgevoerd. Bij de overgang
op de assemblage van een ander type moet de software
van de computer omgewisseld worden.

- Koud vervormen

Nadat de print getest en goedgekeurd is kan de beves
tiging van de print definitief worden. Door het koud
vervormen (klinken) van de bevestigingspennen ontstaat
een vormgesloten verbinding.

- Plaatsen bodem op kap :

De bodem en kap worden door dit station samengevoegd.
Het station is onafhankelijk van het soort of' type
toestel. Echter, bij het door elkaar draaien van twee
varianten (bij het omstellen) kan een verkeerde bodem
op een kap geplaatst worden.

- Schroeven

Het toestel wordt dichtgeschroefd met behulp van een
vier-spillige schroefautomaat. De schroeven worden
aangevoerd door middel van een trilvoeder. Naast het
schroeven test dit station op de werking van het haak
contact en de aanwezigheid van batterijveren (Omega)
of schuifschakelaar (Basic). Het station is aangepast,
zodat Omega en Basic toestellen zonder om te stellen
door elkaar geassembleerd kunnen worden.

- Plaatsen voetjes :

De laatste mechanische bewerking die wordt uitgevoerd
Is het plaatsen van de rubber voetjes in de bodem van
het toestel. De voetjes worden aangevoerd door een
trilvoeder en geposltioneerd in een draaitafel. De
voetjes worden opgezogen door een grijper en in de
toestellen gedrukt. Deze bewerklng Is voor de Omega en
Basic toestellen gelljk.
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Besturlng

Evenals het VTS-systeem is ook de besturing modulair
opgebouwd. De besturlng kan worden verdeeld in twee
groepen :

- Besturing automaten
- Besturing VTS-systeem

Besturing automaten :

De bewegingsafloop van de automaten wordt bestuurd door
middel van PLC's (Programmable Logical Controllers). De
bewegingen worden gegenereerd door het sturen van elek
trlsche ventlelen. Een neventaak van de besturlng is
het signaleren van storingen (bijv. beweging niet
afgemaakt) en het aangeven van de storingsoorzaak. De
bewegingscyclus is star. Er kan aIleen worden gekozen
tussen het al dan niet geheel ultvoeren van een cyclus.

Besturing transportsysteem :

Het VTS-systeem Is opgedeeld In een aantal blokken. Elk
blok wordt bestuurd door een PLC. De besturing heeft
als taak om de route van de produktdragers te bepalen
door het bedienen van de transfers. Met behulp van
"baanstops" kan een drager tegengehouden worden.

Identificatie

De informatle die nodig is voor de besturlng wordt
gegenereerd door sensoren. De sensoren die in het
assemblagesysteem toegepast worden zijn :

- Inductieve sensoren (leeskoppen) Deze sensoren
worden toegepast om de stand van de codeblokken te
kunnen bepalen.

- Optische sensoren (fotocellen) Deze sensoren
worden toegepast om produktkenmerken te registreren.
Door het toepassen van twee fotocellen bij de werk
plekken laad/los kan een onderscheid worden gemaakt
tussen een drager met een bodem of een kap.

- Hlcroschakelaars: Deze schakelaars detecteren de
aan- of afwezigheid van een drager.

AIle gebruikte sensoren genereren blnaire informatie.
Hieruit voIgt meteen dat de toepasslngen In feite zeer
beperkt zijn.

De totale besturing is slechts geschikt om het trans-
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port van en de bewerk1ngen aan een type produkt te
regelen. D1t vindt z1jn oorzaak in het feit dat het
bestur1ngssysteem geen onderscheid kan maken tussen
twee of meer varlanten.

Onderzoek produktlegroepen

Voor het realiseren van flexlbllitelt is een integrale
aanpak noodzakelijk. AIhoewel het onderzoek in principe
is gericht op de toestellljn zijn ook de overige
produkt1egroepen globaal In beschouwing genomen. Om een
indruk te krijgen van de knelpunten en restricties zijn
een aantal vragen opgesteid voor de verschlllende
produktiegroepen.

AIle produktlegroepen, die betrokken zijn bij de
produktle van het omega toestel, zljn onderzocht,
behaive de produktlegroepen die aIleen standaard onder
delen leveren. De onderzochte produktiegroepen zijn :

* Tampo-print
* Fabrlcage kunststof onderdelen
* printassemblagelijn
* Hicrotelefoonlijn
* Toestellijn
* Koorden
* Inpak

De vragen hadden voornamelijk
bijiage 5)

betrekking op (zle

- Capaciteit
- Produktie : Produktleproces en produktvarianten.
- storingen en storingsgevoeligheld.
- Flexlbillteit : Produktflexlbillteit en omstel-

tijden.
- Kwalitelt en fouten

De voornaamste resultaten van dit onderzoek zullen in
deze paragraaf worden besproken. De uitkomsten die
betrekking hebben op flexibiliteit en omsteltijden
worden In hoofdstuk 4 behandeld.

capaclteit

Het maximale aantal toestellen dat, bij een volledige
bezetting, kan worden geassembleerd bedraagt gemiddeid
ongeveer 3000 stuks per dag. De capaciteit van de
diverse produktiegroepen is onderling vrlj goed
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afgestemd.

De capaciteit van de printlljn bedraagt maximaal 3200
printen per dag (bij twee-ploegen dienst). De
capacitelt per type prInt verschilt echter vrij sterk.
De bewerking die de capaciteit bepaalt is het plaatsen
van de SMD-componenten. De capaciteit voor de IDK-KTD
(+OV) print is ongeveer 2000 stuks per dag terwijl deze
voor de overige prlnten meer dan 3000 stuks per dag
bedraagt. Bij de planning moet beter met dit capaci
teltsverschll rekenlng worden gehouden zodat geen dagen
achter elkaar IDK-KTD (+OV) printen geassembleerd
moeten worden.

BIj een produktstroomgerichte struktuur zoals bIj de
toestelproduktie van ETM ligt de capacitelt (bij een
bepaalde bedrljfstljd) vast. Hlerult voIgt meteen dat
de volumeflexibllitelt laag Is. Er is echter geen
sprake van een specifieke bottle-neck, dIe de
capacltelt bepaalt.

De capacltelt van de toestellljn Is ongeveer 3000
toestellen per dag. De theoretische capaciteit is
echter 3800 toestellen per dag (zie bljlage 11). Voor
het achterhalen van de oorzaken en het verbeteren van
de capaciteit Is verder onderzoek noodzakelljk. Het
verbeteren van de capaciteit levert een toename van de
flexibiliteit en belangrijke kostenbesparingen Ope

Produktle

De assemblage van toestellen vindt plaats met behulp
van een weekplanning (= afleverschema) voor de
toestellijn. Op dit formulier staan de te assembleren
varianten, aantallen en de produktiedag vermeld. De
overige produktiegroepen stemmen hun werkzaamheden af
op dez~ planning. Dlt systeem blljkt in de praktijk
goed te voldoen. Er waren dan ook geen klachten over de
planning of over een tekort aan informatie.

De aflevering van onderdelen en sub-assemblies vindt
plaats in standaardhoeveelheden. Deze hoeveelheden
worden in principe bepaald door de bakken en containers
waar de onderdelen in getransporteerd en opgeslagen
worden. De aflevering van de afdeling Inpak vindt
plaats in pallethoeveelheden. De minimale
afleverhoeveelheid voor standaard varianten bedraagt 1
pallet. Een pallet bevat 240 (Omega) of 288 (Basic)
toestellen.
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yerstorlngen

Om kleine verstoringen op te vangen is meestal een
ttkleine tt tussenvoorraad aanwezig tussen twee bewer
kingen of bewerkingsgroepen. Bij het aanleggen van
buffers als veiligheidsvoorraad moet worden opgepast
dat deze niet te groot worden. Er moet rekening mee
worden gehouden dat elke buffer de gemiddelde door loop
tijd verhoogt. Bij de printlijn is sprake van uit de
hand gelopen veiligheidsvoorraden (zie bijlage 6). De
doorlooptijd per print is dan ook vele malen hoger dan
bij een ongestoorde doorstroming mogelijk is. Door het
ultnemen van de printen in de 11jnopstelling Is de
verhouding ttbewerkingstijd (inclusief transporttijd =
half uur) - doorlooptijd tt 1 op 65. De gemiddelde door
looptijd van de printen vanaf het dip-inserten tot het
plaatsen van de print in het toestel bedroeg 7.4 dagen.
Indien deze doorlooptijd terug gebracht kan worden naar
drle dagen dan levert dit minimaal 50.000 gulden per
jaar Ope

De doorlooptijd kan worden verlaagd door :

- Het maken van een bewuste bUffergrootte bij toe
passing van een velligheidsbuffer. Om de problemen
werkelijk bloot te leggen moet het aanleggen van
buffers zelfs helemaal vermeden worden.

- Het verbeteren van het preventief onderhoud zodat de
betrouwbaarheld van de machines toeneemt.

- Het zichtbaar maken van de doorlooptijd zodat de
produktie tijdlg maatregelen kan nemen. Een hulp
middel waarmee de doorlooptijden op een eenvoudlge
manier zijn te bepalen is het opstellen van een .
zogenaamde Z-grafiek (zie bijlage 6).

Er wordt aanbevolen om de doorlooptijden met behulp van
Z-diagrammen te bewaken. Het opstellen van de diagram
men en bewaken van de doorlooptijd moet door de groeps
leiders gebeuren. De verantwoordelijkheid voor de
tijden moet dan ook blj de groepsleiders 1lggen. Dlt
omdat deze als direct betrokkenen snel maatregelen
kunnen nemen. Door het opstellen wordt ook dUidelljk
waar de knelpunten liggen. Ken is zich er niet van
bewust hoeveel voorraden weI niet aanwezig zijn in en
rond de produktiegroepen.

Machinestorlngen worden gereglstreerd met behulp van
storingsrapportages. Deze rapportages zijn in principe
bestemd voor het ondernemen van gerichte actle als een
storing veelvuldig voorkomt. De terugkoppeling van de
storingsrapportages naar de machines of het bewerkings
proces wordt in de praktijk niet of nauwelijks uit-
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gevoerd. Ret opstellen van een storingsgrafiek heeft,
als deze niet wordt toegepast om het proces te ver
beteren, eerder een averechtse werking.

De storingsrapportage voor de toestellijn is Inmlddels
aangepast. Elke storing mag maar een beperkt aantal
malen per dag voorkomen. Als het aantalstorlngen boven
deze grenswaarde komt moet de operator onmiddelijk
verdere actie ondernemen, bijvoorbeeld het inschakelen
van de onderhoudsdienst.

Een belangrljke voorwaarde voor het vermlnderen van de
storingsgevoeligheid is het uitvoeren van preventief
onderhoud. In de hUidlge sltuatie laat dlt nogal wat te
wensen over. Tot nu toe is geen of vrijwel geen preven
tlef onderhoud ultgevoerd aan de toestellijn.

Het meest storlngsgevoelige proces is de koorden
fabricage. Om de betrouwbaarheid van dlt proces te
onderzoeken en te verbeteren is een onderzoek naar deze
bewerking opgestart.

Problemen door het ontbreken van onderdelen werden
vooral veroorzaakt doordat de produktie voor de Omega
naar voren werd verschoven omdat de laatste drie maan
den van dit jaar aIleen Basic-toestellen werden
geassembleerd.

~ Opmerkingen en conclusies

Het produktieproces voor de Omega toestellen Is In het
algemeen goed opgezet en berekend op haar taak.

De volumeflexibiliteit is laag. Dlt Is echter inherent
aan een produktstroomgerichte struktuur. Dit gegeven
moet dan ook niet al te zwaar meewegen in de beoor
deling van het systeem.

De produktiecapaciteit bedraagt ongeveer 3000 toestel
len per dag. Een goede spreiding van de batches Is
belangrljk om de capaciteltsverschillen per type print
op te kunnen vangen.

Verder onderzoek naar de capacitelt van de toestellijn
wordt sterk aanbevolen. Ret verbeteren van de capaci
telt levert een verbeterlng van de £lexlbll1telt en
behoorlijke kostenbesparingen Ope
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De doorlooptljden van het Omega toestel, met name In de
printlijn, zljn veel te hoog. Om de doorlooptljd te
beperken moeten

de machines en de beheersing
verbeterd.
de bewerkingsgroepen worden

veiligheidsvoorraden1. De forse
gereduceerd.

2. De betrouwbaarheid van
van de processen worden

3. De afstemming tussen
verbeterd.

sterk worden

De doorlooptijd is een maatstaf voor de prestatie van
het totale produktieproces. De doorlooptijd kan aIleen
laag zijn bij een soepeIe, ongestoorde produktie. In
plaats van een fixatie op aIleen produktle-aantaIIen
kan de produktie beter worden beoordeeld op de gereall
seerde doorlooptljden, de hoeveelheid nawerk en andere
kwalitelts-lndicatoren.

Een eenvoudlge
tijd te bepalen
grafiek. Door
bewerklngsgroep
baar gemaakt en

en inzichtelijke wijze om de doorloop
is het opstellen van een zogenaamde Z
het opstellen van een Z-grafiek per
en "overall" kan de doorlooptijd zicht
ook bewaakt worden.

Ben van de voordelen van massafabricage is dat de
processen geoptimaliseerd kunnen worden. Door een goede
terugkoppellng van storingsrapportages en kwalitelts
metingen kan de betrouwbaarheid van machines en beheer
sing van processen verbeterd worden. De terugkoppeling
van de resultaten naar de uit te voeren bewerkingen
laat te wensen over.

het aanleggen van grote vei11gheidsvoorraden 15 geen
oplossing voor machinestor1ngen. Preventlef onderhoud
kan de storingsgevoeligheid van machines belangrijk
verminderen. Een storingsgevoelige machine moet n1et
worden omringd door buffers maar de oorzaken van de
storingen moeten worden bestreden.

De planning en voortgangscontrole is eenvoudig opgezet
en werkt goed in de praktijk. In verband met de massa
produktie 15 de Informatiestroom ook veel gemakke11jker
te beheersen.
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HOOFPSTUK 4 FLEXIBILITEIT

.L.l. Inleldlng

Flexibilitelt en flexlbele automatiserlng staan de
laatste jaren sterk In de belangsteiling. Het belang
van een flexibel produktleproces wordt steeds meer
onderkend. Bij het verbeteren van de flexlbiliteit is
een integrale aanpak vereist. Dit Impliceert dat de
elsen van de omgeving en de mogelljkheden van het
produktleproces op elkaar afgestemd moeten worden.

In de tweede paragraaf komt aan de orde waarom flexlbl
litelt gewenst 15. In paragraaf 4.3 wordt nader
gedeflnleerd wat flexlbl1iteit is. In de vlerde para
graa£ wordt een Indlcatle van de flexlbillteit blj de
Omega-produktle gegeven. paragraa£ 4.5 15 gerlcht op de
behoefte aan omstelflexlbll1telt. In de laatste para
graaf volgen conclusles en opmerklngen.

~ Waarom flexlbl11teit ?

De hoofddoelstelling van een bedrljf is continuiteit.
Om In een dynamische markt te kunnen opereren zijn
aanpassingsvermogen en slagvaardlgheld een eerste
vereiste voor levensvatbaarheld. Flexlbiliteit is nood
zakelijk om snel en succesvol op ontwlkkelingen in de
omgeving te kunnen reageren.

De afzetmarkten verschuiven de laatste jaren van
"seller-markets" naar "buyer-markets". Naast de prijs
neemt het belang van de volgende facetten in het
algemeen sterk toe [2] :

- Heer, op speclfleke marktsegmenten toegesneden,
varianten.

- KleIne series.
- Korte innovatietijd.
- Korte en betrouwbare levertijden.
- Hoge en constante kwalltelt.

Om te staven of deze elsen ook voor ETH gelden en om
deze verder te kwantificeren zijn een aantal gesprekken
gevoerd met medewerkers van onder andere de commerclele
en de logistleke afdellng. De voornaamste resultaten
waren :
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* verlaglng commerclele levensduur.

De levenscyclus van telefoontoestellen wordt steeds
kleiner. Het T-65 toestel had een commerciele levens
duur van meer dan 20 jaar. De verwachtte commerciele
levensduur van het Omega-toestel bedraagt ongeveer vijf
jaar. Deze levensduur kan worden verlengd door het
wijzigen (face-lift) van het produkt. Om deze wijzigin
gen snel en efficient door te kunnen voeren 15 een
flexibel produktieproces een voorwaarde.

* Korte Innovatletijd.

Een lagere commerciele levensduur en een snelle reactie
op eisen en trends van de markt vereisen een aangepaste
innovatietijd. Het streven van de afdeling ontwik
keling, is er zelfs op gericht om op termijn een
compleet produkt in twaalf maanden te ontwikkelen en in
produktie te brengen. Naast een goede opzet van het
ontwikkeltraject (Design for Assembly), een intensieve
samenwerking tussen ontwikkeling en een flexibel
produktievoorbereiding 15 ook een flexlbele organlsatie
en produktieproces noodzake11jk.

* Toename aantal varianten.

Het aantal varianten binnen een produktfamilie neemt
steeds meer toe. Bij de introduktie, amper een jaar
geleden, was het Omega-toestel leverbaar in veertien
varianten. Op d1t moment zijn er al 21 varlanten lever
baar (z1e bijlage 1). Buiten deze reguliere varianten
zijn er nog eenmalige series leverbaar bestaande uit
toestellen met een speciale opdruk (bljvoorbeeld het
logo van een bedrijf of Instelling). De verwachtlng 15
dat het aantal varianten nog verder groeit. Deze toe
name wordt bepaald door de volgende trends :

ultbreiding aantal kleuren. Recent is al een
extra kleur aan het assortiment toegevoegd.
Variatie in faciliteiten. Bijvoorbeeld
toestellen met aIleen nummerherhallng.
Afw1jkende speclflcaties. Bljvoorbeeld speciale
steker in verband met export.
Heer rekening houden met wensen en verlangens van
(grote) klanten. Na de prlvatiserlng van de PTT
(1 jan. 1989) zal de concurrentie sterk toenemen.

* Kleinere series.

Voor de produktle van het Omega en Basic toestel geldt
dat elke twee weken aIle varianten geleverd moeten
kunnen worden. Dit betekent bij een gel1jkblljvend
jaarvolume en een toename van het aantal varianten dat
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de series een stuk kieiner worden.

Samenvattend kan worden gesteld dat ook voor ETM geldt
dat de mogelijkheid om snel en effIcIent wIjzIglngen en
nleuwe produkten in te voeren (produktflexlbilitelt) en
de mogelijkheid om in kleine series te produceren (om
stelflexlbilitelt) van steeds groter belang zal worden.

~ vat Is flexibiliteit ?

Enkele deflnltles van het begrlp flexibiliteit zijn :

" De mogelljkheld van een produktie-organisatie
om haar kwantitatleve en kwalitatleve kapaciteit
voldoende snel en efficient aan te passen aan
zowel extern als Intern wisselende, al dan niet
voorspelbare, omstandigheden." [5J

" De mate waarin en de snelheid waarmee een aan
passing mogelijk is." [4]

Bij bestudering van de literatuur blijkt dat twee ken
merken bepalend zijn voor de flexibiliteit

De mogelijkheid om met een zekere snelheid te
reageren.
De mogelljkheld om met een zekere grootte te
reageren.

Soorten flexibiliteit.

Uit bovenstaande definities blijkt al dat flexibiliteit
een veelomvattend begrip is. Vaak wordt bij het begrip
flexibiliteit het doel met het middel verward. Een
robot is een middel om een flexibel produktieproces te
realiseren en geen doel. Voor een nadere behandeling
van het begrip wordt dit eerst opgedeeld in twee
soorten :

Funktionele flexibiliteit : Waarom is flexibili
teit gewenst (het doel).

Operationele flexibiliteit Hoe kan de flexi-
bI1iteit bereikt worden (het middel).

Deze twee beqrippen zullen achtereenvolgens behandeld
worden.
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Funktlonele flexlbl11telt.

Flexibiliteit als functioneel begrip : "Een aspect van
de output van het produktiesysteem waarin men als
gevolg van een veranderende input flexibel wil zijn
[5]." De oorzaken voor een gewenste flexibiliteit
kunnen worden verdeeld in externe en interne oorzaken.

Gewenste flexibiliteit als gevolg van veranderingen op
de afzetmarkt (extern)

1. Volumeflexibiliteit
duktievolume ten
-varianten.

Het aanpassen van het pro
aanzien van produktsoorten en

2. Produktflexibiliteit : Mogelijkheid om geheel nieuwe
produkten te produceren binnen hetzelfde produktie
systeem.

3. Omstelflexibiliteit
planperiode de output te
varianten.

Mogelijkheid om per
variiren over de produkt-

Verdere externe oorzaken zijn veranderingen in de
technologische en sociale omgeving. Deze leveren de
volgende typen flexibiliteit op [5] :

4. Technologie flexibiliteit: Deze omvat het kunnen
toepassen van nleuwe technologlein.

5. Sociale flexibiliteit Mogelljkheld te reageren op
een veranderende soclale omgevlng ten aanzlen van

- Wetgeving
- Waarden en normen
- Arbelds- en bedrijfstljden
- Ontwlkkellngen op de arbeldsmarkt

Naast bovengenoemde typen flexlbilitelt Is er ook een
gewenste flexlbllitelt uit interne oorzaak [3]:

6. storingen flexlbillteit : Het vermogen storingen van
het technische en organisatorische systeem op te
vangen.

Ult de opdrachtomschrljvlng voIgt dat voor dlt onder
zoek vooral de nadruk wordt gelegd op de volume-,
produkt- en omstelflexibiliteit en met name voor de
toestellijn.
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operationele flexibiliteit

operationele flexibiliteit : "Het specifieke middel dat
men hanteert om een type (funktionele) flexibiliteit te
realiseren [5]". Deze flexibiliteit is te verdelen in
drie soorten, te weten :

1. Technische flexibiliteit. Deze heeft betrekking
op de regelmogelijkheden van de afzonderlijke
bewerkingen van het produktieproces.

2. Beheersingsflexibiliteit. Deze heeft betrekking
op de regelingen die benodigd zijn om het pro
duktieproces te laten plaatsvinden.

3. organisatie£lexibiliteit. Deze heeft betrekking
op de regelmogelijkheden met behulp van sociaal
organisatorische maatregelen en op de wijze van
groepering en koppeling van de onderdelen van het
produktieproces.

Voor het realiseren van flexibiliteit
mogelijkheden. Om een overzicht van deze
te krijgen en als hulp bij het opstellen
aan processen gesteld kunnen worden is
opgesteld. Deze lijst staat vermeld in de

bestaan veel
mogelijkheden
van elsen die
een checklist
bijlagen.

Flexib1liteit moet worden
starste schake1 Is bepalend
biliteit. Daarom kunnen bij
technische flexibillteit de
slng en organisatie, nlet
gelaten.

gezlen als een ketting. De
voor de mate van flexi

het realiseren van een hoge
overige aspecten, beheer
buiten beschouwing worden

Om de flexibilltelt te vergroten zijn een groot aantal
maatregelen mogelljk. Vaak wordt echter de aandacht
gefixeerd op delen van flexibele automatlserlng zoals
robots. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken zal
flexibele automatisering ook steeds vergeleken moeten
worden met handmatlge werkzaamheden en met mechanl
sering.

~ Flexibilitelt omega-assemblage

Alhoewel dlt onderzoek voornamelijk gericht 1s op de
toestellljn zijn in deze paragraaf ook de overlge
produktlegroepen in beschouwlng genomen. Het realiseren
van flexibiliteit vereist immers een integrale aanpak.
01t houdt onder andere in dat de afstemming tussen de
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verschl11ende produktlegroepen van groot belang Is. am
de knelpunten voor de flexibiliteit te vinden is een
onderzoek uitgevoerd naar de flexibiliteit van de
diverse produktiegroepen (zie bijlage 5). Flexibiliteit
is een relatief begrip en is niet als zodanig te
kwantificeren. Daarom wordt voor respectievelijk de
volume-, produkt- en omstel-flexibiliteit bekeken wat
de voornaamste knelpunten zijn.

Volumeflexibillteit

De volumeflexlbilltelt Is op bewerklngsnlveau laag. Blj
gelijke bedrijfstijden ligt de maximum capaciteit van
de produktiegroepen grotendeels vast. Het volume kan
worden vergroot door overwerken, extra ploegen en
aanschaf van extra machines. Het gegeven, dat de
volumeflexibillteit niet optimaal is, wordt nlet als
een belangrljk knelpunt opgevat omdat dlt in principe
voor leder produktieproces geldt. Volumebeperking kan
eenvoudiger toegepast worden omdat een groot deel van
de werkplekken parallel zijn ultgevoerd.

Produktflexlbilltelt

De produktflexibillteit wordt In feite bepaald door het
produktgebonden zijn van een machine en zljn omgeving
(aanvoer). Universele machines (spuitgietmachines)
hebben de hoogste, starre specifleke machines (auto
maten toestellijn) hebben de laagste produktflexlbi
litelt. De flexibiliteit van de toestellljn wordt
beperkt door de produktgebonden mechanisatles en de
beperkte besturing en identificatiemogelijkheden. Het
voornaamste knelpunt voor de produktflexlbilitelt vormt
dan ook de toestellljn. am een nleuwe produktfamilie te
kunnen assembleren zijn grote aanpasslngen
noodzakelijk. De produktflexibillteit met betrekking
tot het invoeren van nleuwe varlanten van de Omega
produktfamilie is vrij goed. Nieuwe varianten, die niet
al te zeer afwijken kunnen, zonder grote aanpasslngen
door het systeem geassembleerd worden.

Omstelflexlbl1ltelt

De omstelflexibilltelt wordt bepaald door de omstel
tijd, het aantal varianten en de mogelijkheid om door
een gunstlge planning het aantal omsteilingen te
beperken. Uit figuur 4.1 voIgt dat de belangrijkste
knelpunten voor de omstelflexibiliteit de toestellijn
en de fabricage van kunststof onderdelen zijn. In deze
flguur staan de belangrljkste produktiegroepen afge-
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beeld. De zogenaamde variantafhankelijke onderdelen of
sub-assemblies worden afgebeeld door de verbindings
lijnen. De breedte van de 11jn is evenredig met het
mogelijke aantal onderdelen. Verder wordt in deze
figuur de omsteltijd aangegeven en het gegeven of het
aantal omsteilingen beperkt kan worden door een
gunstige planning. Bijvoorbeeld: Voor het assembleren
van vijf varianten van het type TDK moet de toestellijn
vijf maal omstellen, als deze varianten achter elkaar
geassembleerd worden hoeft de printlijn niet omgesteld
te worden omdat in aIle vijf varlanten dezelfde print
wordt geplaatst. In de kunststofafdellng wordt om het
aantal omstellingen te kunnen beperken op voorraad
geproduceerd. Deze afdellng wordt verder bulten
beschouwing gelaten.

Samenvattend kan worden gesteld dat voor de produkt- en
omstelflexiblliteit de toestellijn de belangrljkste
bottle-neck 15. Verbeterlng van de omstelflexlbillteit
is noodzakelijk op korte termijn. Omdat de Omega/Basic
serie nog enkele jaren geproduceerd zal worden is het
verbeteren van de produktflexibiliteit (nieuwe produkt
families) een lange termijn behoefte.

33



PRINTLIJN

D"STELTIJD :
30 linuten
Olshlbehoefte :
Te beperken

KUNSTSroF

O"STELTIJD : "atrijswisseling 60 lin.
Kleurwisseling 30 lin.

Olshlbehoefte :
Wordt beperkt door voorraden

Printen

~

8ol1H

~ ~

BATTERIJ
DEKSELS

Kip 8 N1 sJstellen"T

~ ~

O"STELTIJD : Steepel wisselen 5 lin.
Kleur wisselen 30 lin.
(niet vaik voorkoaend)

Olstelbehoefte :.~igzins te beper~en

KOORDEN

O"STELTlJD :
30-60 linuten
Olstelbehoefte :

Iodns
21 -

TOESTElLI IN

O"STELTI JD :
15 linuten
DIStel behoefte :
Niet te beperken

Kappen
14
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DttSTElTUD :
Enkele linuten
OIstelbehoefte :
"iet te beperken

Alnsluitsnoerl
3

Toestellen
2i

INPAK

O"STELTIJD :
Enkele linuten
Olstelbehoefte : Niet te beperken

Verpaktt tOllt.118
21 ...J

.L.
"icrotelefOOftI

~

Breedte verbindingslijnen =
Iintal verschillende
onderdelen (vlrilnten)

Otstelbehoefte kan worden beperkt als zonder
01 h stellen OIIderdeJen voor opeenvolgende
batches kURnen worden gflilkt.

Fig. 4.1 Weergave produktiegroepen, omsteltijden en
aantal varlanten.
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~ Beboefte omstelflexibiliteit

De beboefte
toename van
redenen :

aan een boge omstelflexibiliteit en de
deze beboefte worden veroorzaakt door dr1e

1. De omstelflexibilite1t oftewel bet vermogen om in
kleine series te produceren 1s een van de belang
r1jkste voorwaarden voor een JIT (Just In Time)
produktie. Uit f1guur 4.2 blijkt dat bet verlagen
van de seriegrootte een gunstig effect beeft op
onder andere voorraadboogte, kwaliteit en boeveel
beid nawerk.
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ia_orint en

"

I
I
I

•

I
I

/
I

less m.lcn",l. labor. and .nd,rccl .npuls lor the same or h1lhcr output =hilhcr productivity
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H..........'''oMti

Fig. 4.2 JIT oorzaak-gevolgketen [9]

35



2. De tweede reden voor het produceren van klelne
serIes Is de levertermijn voor de PTT. Het streven
van Ericsson is om iedere twee weken aIle varianten
aan de PTT te kunnen leveren zonder elndvoorraden
aan te leggen.

3. Al eerder is vermeld dat het aantal varlanten zal
toenemen. Bij de introductie van de Omega-familie
waren veertien varianten verkrijgbaar. op dit moment
zijn al eenentwintig varianten leverbaar (zie
bijlage 1). In 1988 zullen twee extra typen
geintroduceerd worden. Door de uitbreiding van het
aantal varianten zal ook de omstelflexibiliteit van
steeds groter belang worden.

De huldige gemiddelde seriegrootte bedraagt ongeveer
3000 toestellen. In de opdrachtomschrijving is sprake
van One-PIece-Flow (seriegrootte = 1). Het bleek echter
al vrlj snel dat OPF niet noodzakelijk was. Wat 15
echter een gewenste, reele seriegrootte ?

Waarom geen one-piece-flow

De aanvoer van de zogenaamde varlant-afhankelljke
onderdelen zoals de bodem, kap en print van het toestel
vindt batchgewijs plaats. De afvoer van de toestellijn
(=aanvoer afdeling inpak) vindt ook batchgewijs plaats.
Waarom zou er dan een stuksproduktie in plaats van een
batchgewijze produktie in de toestellijn moeten plaats
vinden? Door een OPF produktie ontstaan dan aIleen
extra voorraden (variant-afhankelijke onderdelen),
hogere doorlooptijden en extra handling om unieke
produkten te identificeren en te sorteren.

Van one-piece-flow naar one-pallet-flow :

De aflevering van toestellen aan de PTT vindt plaats in
pallethoeveelheden. Een pallet bevat 240 Omega toestel
len of 288 Basic toestellen. De minimale seriegrootte
voor standaard varianten bedraagt dan ook 240, of voor
Basic 288, toestellen. One-pallet-flow is dan ook een
reelere eis dan one-piece-flow.

Om de omstelflexibiliteit verder te kwantificeren is
een onderzoek uitgevoerd naar het aantal batches en de
batchgroottes. Vanaf september 1986 tot medio junl 1987
werden in totaal 139 batches geassembleerd. Dlt
betekent op jaarbasis 200 omsteliingen. De gemiddelde
batchgrootte bedroeg ongeveer 3000 toestellen.
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In flguur 4.3 zijn de resultaten van dlt onderzoek
weergegeven. De gemiddelde batchgrootte bedroeg
ongeveer 3000 toestellen. Om de verdeling van de batch
groottes nader te bekijken zijn aIle 139 batches
ingedeeld in een aantal klassen. De breedte van elke
klasse bedraagt dulzend stuks (eerste klasse : batch
grootte tussen 1 en 1000 toestellen etc.). De
frequentie dat een klasse voorkomt wordt weergegeven
door een histogram. De frequentle 15 ook ultgezet als
cumulatief percentage (getrokken lijn). Uit de pareto
analyse [8J voIgt dat de A-categorle wordt gevormd ult
de batches tot 2000 toestellen. Deze categorie is
verder uitgespiitst in figuur 4.4 Het assem
blagesysteem moet deze batches verantwoord kunnen
assembleren.
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Het iedere twee weken leveren van aIle varianten
(standaard eenentwintig varianten en een aantal
eenmalige series), zonder voorraad eindprodukten,
betekent dat op jaarbasis ongeveer 550 batches
geassembleerd worden. Blj een jaarproduktle van 550.000
toestellen voIgt hieruit een gemiddeide seriegrootte
van ongeveer 1000 toestellen. D1t houdt in dat er dan
gemiddeid 2 a 3 omstellingen per dag plaatsvinden. De
huidige omstelt1jd van de toestellijn (15 min.
produktietijdverlies, zie bijlage 7) zal dan ook
drastisch verlaagd moeten worden.

~ opmerkingen en conclusies

De afzetmarkt van ETM kr1jgt een steeds dynamischer
karakter. Het beleid van Ericsson moet gerlcht zijn om
snel en succesvol op ontwikkellngen in zijn omgeving te
reageren. Ericsson ziet zich geplaatst voor de volgende
doelstellingen :

Realiseren van korte en betrouwbare levert1jden.
Snelle ontwikkeling en invoering van nieuwe
produkten en produktvarianten.
Garanderen hoog kwaliteitsniveau
Efficient produceren en het realiseren van een
lage kostprijs.
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Net als kwallteit dient ook de realisering van
flexibiliteit een ondernemingsstrategie (beleid) te
zijn. Het realiseren is dan ook niet een taak van
aIleen de produktlevoorbereldlng maar aIle nlveau's en
afdelingen dienen overtuigd te zijn van het belang van
en mee te werken aan het verbeteren van de
flexibiliteit.

Het Is noodzakelljk dat op korte termljn de omstel
flexibiliteit en op langere termijn de produktflexi
biliteit wordt verbeterd. De toestellijn is het belang
rijkste knelpunt voor zowel de omstel- als de produkt
flexibiliteit.
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HOOFPSTUK 5 ALTERNATIEYEN

~ Inle1d1ng

U1t de voorgaande hoofdstukken blljkt dat het
verbeteren van de omstelflex1b111te1t noodzake11jk 1s
op korte termijn. Het verbeteren van de produktflexl
b1l1te1t 1s een lange-term1jn behoefte. De alter
nat1even die in dit hoofdstuk worden behandeld z1jn te
verdelen in twee alternatleven om op een relatief een
voud1ge man1er de omstelflex1bllltelt te verbeteren en
een alternat1ef, in fe1te een model-opzet, om de
produktflexlb1litelt te verbeteren.

In de volgende twee paragrafen (5.2 en 5.3) worden twee
alternatleven behandeld dIe erop gericht zijn om de
omstelflex1b111te1t te verbeteren. In de v1erde
paragraaf wordt door m1ddel van een break-even-analyse
een keuze tussen be1de alternat1even gemaakt. In de
daaropvolgende paragraaf (5.5) wordt een opzet voor een
produkt1esysteem geschetst dat ook over een betere
produktflexlb1l1telt beschlkt. In de laatste paragraaf
volgen conclus1es en opmerk1ngen.

~ Verbeteren omstelhandellngen

B1j het bestuderen van het omstellen van de toestellljn
(zie bijlage 7) blijkt dat de omsteltljd te hoog is (15
min. produktiet1jdverlles). De belangrijkste oorzaken
van deze hoge omsteltljd zljn

- Wlsselen van de onderdelen ti1dens het omstellen.
- Het moe1zame afstemmen van het aantal bodems aan het

aantal kappen 1n het systeem.
- Het door elkaar lopen van twee varlanten in de

bufferlljn blj de werkplekken handmontage.

oponthoud door omsteilingen zal zoveel mogelljk moeten
worden vermeden. Het reduceren van omsteltljden kan In
het algemeen worden berelkt door :

- net splltsen van omstelhandellngen In aktlvltelten
In de stroom en aktlvltelten naast de stroom.

- Het aanbieden van hulpmiddelen om de actlvltelten In
de stroom sneller en gemakkelijker te laten
verlopen.
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De maatregelen die worden voorgesteld zijn

1. Klaarzetten onderdelen.

Bij de huidige omstelllngen worden de onderdelen die
moeten worden gewisseld zoals de bodem, kap, batterij
deksel en print door de betreffende medewerkers omge
wisseld tijdens het omstellen. Iedereen verlaat zijn
werkplek en begint te zoeken waar de bakken met onder
delen staan die nodig zijn voor de volgende serie. De
grljpbakken met batterijdeksels moeten worden leeg
gemaakt en gevuld met de batterijdeksels van de juiste
kleur. Omdat de capaciteit van de werkplekken afneemt
loopt de bufferlijn bij de werkplekken laad/los vol. Er
ontstaat dan een onbalans situatie die pas na geruime
tijd uitgedempt is. Er wordt dan ook voorgesteld om de
onderdelen vooraf door een medewerker klaar te laten
zetten bij de werkplekken. Er gaat dan geen extra
produktletijd verloren. Om de batterijdeksels van te
voren klaar te kunnen zetten moeten extra grijpbakken
aangeschaft worden.

2. Registreren aantal ingevoerde kappen en bodems.

Het aantal ingevoerde bodems van een variant moet over
eenkomen met het aantal ingevoerde kappen. Als teveel
of te welnig bodems ingevoerd zijn wordt bij het
station Bodem op kap een verkeerde bodem op een kap
geplaatst. Om het aantal nog in te voeren bodems van de
oude variant te kunnen bepalen wordt het aantal bodems
en kappen die zich in het systeem bevinden handmatig
geteld. Het registreren van het aantal ingevoerde
bodems en kappen biedt de mogelijkheid om snel te
reageren. Voor het registreren van het aantal bodems en
kappen moeten twee elektrische tellers geinstalleerd
worden. Door het aflezen van de tellers kan worden
bepaald hoeveel bodems en kappen al ingevoerd zijn cq
nog ingevoerd moeten worden. Een bijkomend voordeel van
het plaatsen van de tellers is dat er niet meer te veel
kappen in het systeem ingevoerd kunnen worden. Het komt
weI vaker voor dat er teveel kappen ingevoerd worden,
dan moeten al deze kappen uit het systeem genomen
worden en in veel gevallen gedemonteerd. Dit uitnemen
is natuurlijk een zeer grote verstoring die absoluut
niet mag voorkomen.

3. Plaatsen extra
"handmontage".

transfers in bufferlijn

Bij het omstellen ontstaat de situatie dat In de
bufferlijn bij de werkplekken handmontage twee
varianten door elkaar gaan lopeno De belde series
moeten echter van elkaar gescheiden worden omdat anders
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een verkeerde bodem op de kap geplaatst wordt b1j het
betreffende station. De eenvoudigste manier om dit te
verhinderen is het blokkeren van de ingang van de
bufferlijn totdat deze helemaal leeggelopen is. Door
het plaatsen van twee extra transfers (zie f1g. 5.1)
kan de tijd voor het leeglopen van de grote bufferlijn
worden beperkt. De ingang van de bufferlijn hoeft dan
maar worden geblokkeerd totdat de kleinere bufferlljn
(onbewerkte kappen) is leeggelopen. Een bijkomend voor
deel van deze maatregel Is dat er een betere buffer
werk1ng ontstaat voor zowel de aanvoer van onbewerkte
produkten bij de werkplekken en de aanvoer van bewerkte
produkten b1j het station regelwlel.

BUfferl1jn
onbewerkte
kappen

Display aantal
kappen en bodems

Bufful1jn
bewerkte
kappen

/~ = Handverkplek

------~~ = TRANSPORTRICHTING

Fig. 5.1 Extra transfers in bufferlijn handmontage

Het ver11es aan produkt1et1jd b1j het omstellen
bedraagt ongeveer vijftlen minuten. Omdat enkele
handellngen bulten het omstellen (naast de stroom)
kunnen plaatsvinden kan deze tijd al verlaagd worden.
Het ontstaan van onbalans kan bovendien worden
voorkomen door de snellere reactiemogelijkheden en het
gelijkmatig b11jven aan- en afvoeren. H1erdoor is het
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mogelijk om de omsteltijd te beperken tot, naar
schattlng, 5 mlnuten. Dlt levert een besparlng op aan
variabele kosten (loon). Per 100 omstelllngen per jaar
levert dit een besparlng op van :

100 * 10 / 60 * uurloon (f 26.50) * aantal medewerkers
(10) = + 4500 gUlden (per 100 omsteilingen/jaar).

De kosten verbonden aan dit alternatief bedragen onge
veer 10.500 gulden (zie bijlage 10). Dlt zljn eenmalige
kosten om grijpbakken aan te schaffen, de transfers te
verplaatsen en om de tellers aan te schaffen en te
Installeren.

De voordelen van dlt alternatlef zljn :

- Eenvoudige (goedkope) oplossing.
- Algemeen toepasbaar ook bij toekomstlge varlanten.
- Betere bufferwerking bufferlijn "handmontage".
- Omstelreductle met een factor 3.
- Het stilzetten van de lijn omdat er weer eens teveel

kappen zljn ingevoerd komt niet meer voor.

Nadeel :

- Een werkplek blj "handmontage" komt te vervallen.

Het belangrljkste blj het omstellen 15 een goede voor
berelding en motivatle van de medewerkers. Zij zullen
uiteindelijk bepalen in hoeverre een omstelgebeuren
vlekkeloos kan verlopen. Het 15 daarom noodzakelljk om
ze te overtuigen van het belang van korte omsteltijden.
Als de omstelprocedure wordt aangepast zal ook een
bewaking moeten worden ingesteld om niet langzaam maar
zeker in de oude sltuatle terecht te komen.

~ Twee yarianten assemblage

De problemen die optreden blj het omstellen kunnen
worden voorkomen door het systeem dusdanig aan te
passen dat tijdens het omstellen twee varianten
tegelijk geassembleerd kunnen worden. Hierdoor kan de
omsteltijd in principe worden gereduceerd tot nul. Dit
alternatief heeft natuurlljk grotere consequenties voor
het assemblagesysteem dan het alternatief uit de voor
gaande paragraaf.
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Wat moet er worden veranderd zodat twee varlanten door
het systeem verwerkt kunnen worden?

- Aan de produkten moet een extra identi£icat1e worden
toegevoegd zodat de besturing een onderscheid kan
maken tussen de twee var1anten.

- Enkele automaten moeten worden aangepast om de twee
varianten door elkaar te kunnen assembleren.

- Omdat twee typen kappen door elkaar bij het station
Bok aankomen moet d1t station ook twee typen bodems
door elkaar kunnen plaatsen, dit kan mogelljk worden
gemaakt door het aanleggen van een extra bodemlijn.

ultvoerlng :

Door plaatslng van een extra codebiok op de produkt
dragers kan er extra (blnalre) In£ormatie aan de
produktdrager worden toegevoegd. Deze extra In£ormatie
kan worden gebru1kt om de twee varianten te
onderschelden ( l=variant 1, O=variant 2). Er Is
gekozen voor het toepassen van codeblokken omdat d1t de
goedkoopste oplossing is. Andere mogelljke oplossingen
zoals barcode beschikken weI over meer mogelijkheden
maar deze mogelljkheden zullen bij dit alternatle£
onbenut blijven.

Om de extra codeblokken te kunnen "lezen" moeten op een
aantal plaatsen extra "leeskoppen" worden geplaatst
(zie £1g.5.2).

Het vermogen om
scheiden wordt
op Basic/Omega,
verdelen van
bodemlijnen.

de twee varianten te kunnen onder
aangewend om de automaten in te steIIen
het selecteren van het testprogramma en

de twee typen bodems over twee

De stations toetsen, anti-statlsche plaat en rubber mat
hebben een afwijkende instelling voor enerz!jds het
Basic toestel en anderzijds de Omega varlanten (zie
hoo£dstuk 3). Er z1jn dus 4 verschillende mogelijk
heden:

Variant 1 Variant 2

1 Omega Basic
2 Basic Omega
3 Omega Omega
4 Basic Basic
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Oeze 4 mogelijkheden kunnen worden ingesteld met behulp
van een vier-standenschakelaar. De stations moeten na
het lezen van het extra codeblok kunnen omstellen van
omega-instelling op Basic- Instelling. Oit betekent
voor de stations AS-plaat en rubber mat dat de rust
positie van de stations een stap naar achteren ver
plaats moeten worden. Voor de cyclustijd van de auto
maten heeft dit geen consequenties.

Voor het station testen moet voor variant 1 en variant
2 het type print worden ingesteld. Er zijn zes test
programma's (10K, TOK, TOK-AT, IOK-KTO, IOK-KTO-OV,
Basic). Door een aanpassing van de testsoftware is het
mogelijk om voor de twee varianten een afzonderlijk
testprogramma te selecteren en zonder toename van de
cyclustijd uit te voeren.

Er moet een extra bodemlljn aangelegd worden om de twee
typen bodems aan het station Bodem op kap (Bok) te
kunnen toevoeren.

Verkplekken
Laad/Loll
Montage : He-arm

Batterljdeksel
Batterljveer/
IDK-TDK llchakelaar * Bodem

Voetjes op kap

* Toetsen
Basic

*AS-plaat
Verkplekken
Handmontagell
Montage : Printplaat

Toonrlnger
Aardtoets

• • Bxtra Identlflcatle noodzakelljk

Fig. 5.2 Lay-out toestellijn Twee varlanten assemblage

Tljdens het omstellen kunnen dus twee varianten worden
behandeld door het systeem. Oit maakt het mogelijk dat
een overgang op een andere variant ongestoord kan
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verlopen. De omstelt1jd zal dan ook ge11jk aan nul z1jn
omdat er geen produkt1ecapaciteit verloren gaat. Per
100 omstellingen per jaar levert dit een besparlng op
van

100 * (15-0)/60 * 10 * 26.50 = 6700 gulden

De kosten verbonden aan d1t alternatlef bedragen
ongeveer 53.000 gulden (zie bijlage 10).

De meer un1verse:e maatregelen u1t de vor1ge paragraaf
kunnen ook bij dlt alternatief toegepast worden. De
opbrengst van elk van deze maatregelen 1s natuurlijk
weI lager in combinatie met dit alternatlef dan bij het
uitvoeren van de maatregelen op zich.

Het systeem 15 nlet geschikt om continu twee varlanten
door elkaar te assembleren.

Voordelen :

Reductle omsteltijd van 15 naar 0 mlnuten.

Nadelen

- Grote aanpassingen, week stllstand noodzakelljk om
systeem om te bouwen.

- Hogere kosten.
- Groter risico bij invoeren wijziglngen (aanloop).

~ Keuze alternatieyen

In de twee voorgaande paragrafen zijn twee alterna
tleven behandeld om de omstelflexlbiliteit te
verbeteren. Het eerste alternatlef is het eenvoudlgst
en het goedkoopste. Het tweede alternatief is complexer
in uitvoering en behoorlijk duurder maar levert ook
grotere besparlngen Ope

Per 100 omstellingen per jaar levert een omsteltljd
reductle van respectlevelljk 10 en 15 minuten per
omstelling ongeveer 4500 respectievelijk 6700 gulden
Ope Om een keuze te maken ult belde alternatleven Is
gebrulk gemaakt van een break-even-analyse [10l. Deze
grafische technlek geeft het verband tussen opbrengsten
en kosten voor beide alternatieven zeer duldelljk weer.
Het snijpunt van een opbrengstlljn met de horlzontale
as is de terugverdlentljd (pay-back-time) van dat
alternatlef. Het snljpunt (break-even punt) van de
opbrengstlijnen van de twee alternatieven geeft aan na
hoeveel tijd de alternatieve situatles gelljk aan
elkaar zijn.
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Flguur 5.3 geeft de break-even-analyse voor belde
alternatieven voor drle scenario's. In deze drie
sltuaties is het aantal omstellingen per jaar gelljk
aan 200, 400 en 600.

Alternatief 1

3 ..
Jaren

,.
".

".

"....
,. ,.

,.

- - - - - - Alternatlef 2

<D 200 'omsteIIingen/jaar

~ 400 omstellingen/jaar
CD 600 omstelllngen/jaar

5

3

1

2

6

8

«

<:)
<:)
<:)

<:)..~

Fig. 5.3 Break-even-analyse van alternatie£ 1 en 2.

Ult flguur 5.3 voIgt dat alternatief 1 in aIle drie de
situaties een korte terugverdientijd heeft (maxlmaal 1
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jaar). De terugverdlentljd van het tweede alternatlef
is hoger en bedraagt afhankelijk van de situatie tussen
1 en 4 jaar. Het break-even-punt voor beide alterna
tieven ligt op ongeveer 3 jaar in de gunstigste
situatie ( 6000mstellingen jaar). Op basis van deze
kostencalculatie wordt dan ook gekozen om alternatief 1
uit te voeren.

Met behulp van alternatief 1 is het mogelijk om op een
eenvoudige en goedkope manier de omstelflexibiliteit te
verbeteren. Het risico is bij dit alternatief ook het
kleinst. Alternatief 1 moet dan ook zo spoedig mogelijk
worden ingevoerd.

~ Toekomstconcept

De twee alternatieven die in de voorgaande paragrafen
zijn behandeld zijn gericht op het verbeteren van de
omstelflexlbiliteit. Bij deze alternatieven wordt
nauwelijks of geen rekening gehouden met een
verbetering van de produktflexibiliteit.

De verwachting is dat de Basic/Omega serie nog enkele
jaren in grote aantallen geproduceerd zal worden. Het
Omega toestel zal mlnlmaal tot 1990 en het Basic
toestel tot in de negentiger jaren geproduceerd worden.
Over de opvolging van de Omega serie is op dit moment
weinig of niets bekend. Na 1990 zal er waarschijnlijk
een toestel worden geintroduceerd in een groat aantal
versies (in verband met export) en zal ook in grote
aantallen (400.000 toestellen per jaar) geproduceerd
worden.

Omdat geen gegevens beschikbaar zijn over een eventuele
opvolging van de Basic/Omega serie kan niet specifiek
op de uitvoering worden ingegaan maar moet worden vol
staan met enkele aanbevelingen.

Uitgangspunten

Assemblage van kleine batches moet mogelijk zijn.
Snelle invoering nieuwe produkten.
Meerdere produktfamilies moeten in principe op
hetzelfde systeem geassembleerd kunnen worden.
Aanleg van een infrastructuur die ook in de toekomst
voldoet.

Uit deze uitgangspunten voIgt meteen dat het concept
slechts zeer globaal kan en zal worden opgezet. Voor
het grootste deel is dit te wijten aan de ontbrekende
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lnformatle
varianten.

over toekomstlge produktfaml1ies en

Het toekomst-concept moet dan ook worden gezien als een
model-opzet om naar de verwachte vraag naar meer
produktfamilies, kortere life-cycles en daarmee gepaard
gaande kleinere series per produkt te anticiperen en in
te spelen.

Dit concept beperkt zich niet aIleen tot de directe
elementen van het systeem zoals de besturing en bewer
kingen, maar gaat er van uit dat ook de omgeving zal
moeten veranderen. Het weI of niet slagen van een de
introductie van een flexibeler produktieproces is mede
afhankelijk van een aantal voorwaarden en omstandig
heden. Het belang bijvoorbeeld van een goed produkt
ontwerp als een eerste voorwaarde kan nlet vaak genoeg
benadrukt worden.

Ontwikkeling

De levenscyclus van telefoontoestellen wordt steeds
kleiner. Dit heeft zowel consequentles voor het ont
wikkeltraject als voor de produktie. Voor de ontwik
keling geldt dat de innovatletijd aangepast moet
worden. Het streven van de afdeling ontwikkeling is dan
ook om de innovatletljd terug te brengen van 1,5 naar 1
jaar. Voor de produktie geldt dat de produktflexibi
liteit een steeds voornamere rol gaat spelen.

De samenwerking tussen de afdelingen ontwikkeling en
produktievoorberelding zal een belangrijkere rol moeten
gaan spelen. Om de Innovatietijd te verkorten zullen de
activiteiten van beide afdellngen elkaar moeten over
lappen. Om een produktieproces op te zetten dat ook op
langere termijn kan voldoen is de ontwlkkellng van een
lange termijn visie noodzakelijk. Deze visie moet
bevatten

- Lange termljn produkt strategie
- Produktrange (varianten, produktfamilies)
- standaard onderdelen of modules

- Lange termljn markt strategle
- Produktrange (aantallen)
- Afzetmarkten

Een goede samenwerking tussen de afdelingen ontwik
keling en produktievoorbereidlng bewerkstelligt dat :

- Het aantal produktwijzigingen kan afnemen.
- De maakbaarheid van een produkt kan worden

verbeterd.
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- Ret aantal onderdelen kan afnemen (Design for
Assembly) of dat gebruik gemaakt kan worden van
standaard onderdelen, modules of constructies.

De samenwerklng tussen de afdelingen ontwlkkellng en
produktievoorbereldlng blnnen ETM 15 vrlj goed. De
wisselwerklng tussen ETM en de PTT en tussen ETM en LME
kan weI belangrljk verbeterd worden.

Produktlestruktuur

In de huidige situatie is sprake van een produktstroom
gerlchte struktuur. Binnen deze struktuur kunnen een
aantal cellen worden onderschelden. Deze cellen
(eilanden) bestaan uit machines en werkplekken die
staan opgesteld In de volgorde van bewerklng. Ret
nadeel van een zulvere produktstroomgerlchte (1Ijn
opstelling) struktuur is dat de produktflexibil!teit
wordt bepaald door de meest starre machine of voor het
totale proces door de mlnst flexibele eel. Voor het
verbeteren van de produktflexibiliteit moet dan ook
worden overgegaan op een meer bewerkingsgeorienteerde
struktuur. Door het gebrulk maken van unlverselere
machines, het mogelijk maken van meerdere routings en
het overslaan of parallel ultvoeren van bewerkingen
moet een optlmale afstemmlng worden berelkt tussen de
produktstroomgerlchte (lijnproduktie) en de bewerklngs
georienteerde (functlonele) struktuur.

Besturlng

Om een flexlbele produktle te reallseren zullen ook de
besturings- en identificatiemogelijkheden aangepast
moeten worden.

De huidige besturing is produktgeorienteerd opgezet.
Deze opzet is het eenvoudigste maar ook het meest
beperkt. Om varlanten of produktfamilies te herkennen
en op een aangepaste manier te behandelen moeten de
identificatiemogelijkheden worden uitgebreid.

Identlflcatlemiddelen zijn te verdelen In twee klassen:
1. Identificatle van produktkenmerken.
2. Identlflcatle van Informatledragers.

Ad 1) Voorbeelden In deze klasse zljn :
- Fotocellen
- Vls1on-systemen
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Ad 2) Voorbeelden uit deze klasse zijn
- Codeblokken en leeskoppen
- Barcode en leespennen

De identificatiemiddelen uit de tweede klasse zijn
universeler omdat ze niet produkt-afhankelijk zijn.

Wat zijn de voornaamste eisen die worden gesteld aan
een besturing die in de toekomst toegepast kan worden

- Besturing moet uitbreidbaar zijn.
- Identificatie moet produkt-onafhankelijk zijn.

De besturing moet mogelljkheden bieden om ieder produkt
of iedere produktdrager te identificeren. Een centraal
register moet informatie bevatten over produkt,
benodigde bewerkingen, af te leggen weg, reeds uit
gevoerde bewerkingen. De identificatie kan plaats
vinden met behulp van barcode (streepjescode) en lees
pennen. De meerkosten van een dergelijke besturing
bedragen voor de huldige toestellijn ongeveer 300.000
gulden (globaal).

De uitbreidbaarheid van de besturing kan worden
gewaarborgd door een modulaire opbouw. Een van de
belangrijkste voorwaarden voor een toekomstige uit
breiding zijn standaard interfaces. Een besturingsmodel
dat een dergelijke opbouw heeft met gestandaardiseerde
interfaces is het ISO-OSI referentiemodel. Op basis van
dit model is het MAP (Manufacturing Automation Proto
col) ontwikkeld. Veel fabrikanten van 'computers en
besturingssystemen ondersteunen MAP. Het is waarschijn
lijk dat toekomstige besturingen op MAP gebaseerd
zullen worden of zijn.

Transportsysteem

Een transportsysteem wordt gebruikt om de machlnale en
handmatige werkplekken te verbinden. Een flexlbel
transportsysteem is modulalr opgebouwd zodat
wijzigingen in de lay-out en uitbreidingen "gemakke
lijk" te realiseren zijn. Het eenvoudlgste concept voor
een transportsysteem is de produkt georienteerde struk
tuur. Deze struktuur wordt toegepast blj de huldlge
opzet van de toestellijn. Om de produktflexiblliteit te
verbeteren zal een bewerklngsgeorienteerde struktuur
moeten worden toegepast. Door toepassing van een
bewerkingsgeorienteerde struktuur kunnen bewerklngen
worden overgeslagen of uitgevoerd in parallelle lijnen.

In de hUldlge opzet van de toestell1jn worden de bodem
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en de kap gescheiden van elkaar ingevoerd. Een toestel
bestaat uit een aantal universele onderdelen en een
aantal variant-afhankelijke onderdelen. De universele
onderdelen zijn gelijk voor ieder toestel (iedere
variant). De variant-afhankelijke onderdelen zijn
afhankelijk van de uitvoering. Variant afhankelijke
onderdelen zljn de bodem, kap, print en batterijdeksel.
Voor het tegelljkertljd door elkaar assembleren van
enkele varlanten moeten deze onderdelen op de juiste
wijze samengevoegd worden. Dit heeft grote consequen
tIes voor de benodlgde Identlflcatle, besturing en
aanvoer van onderdelen. Een eenvoudlge oplossing is om
op een produktdrager~ variant-afhankelijke onder
delen te plaatsen (Kit-vormlng). Het Identificatie- en
aanvoerprobleem wordt dan naar een punt verschoven.

De huidlge afmetingen van de produktdragers zljn zo
beperkt (afm. 30 * 30 cm.) dat het plaatsen van meer
dere onderdelen op een drager niet mogelljk is. De
overgang op een transportsysteem met grotere drager
afmetlngen, zodat plaats 15 voor variant-afhankelijke
onderdelen, 15 dan ook een voorwaarde om het vergroten
van de produktflexibiliteit struktureel aan te pakken.
Het VTS systeem is ook leverbaar In versles voor
grotere dragerafmetingen (50*50 of 60*60 cm.).

Een bljkomend voordeel van het gezamenlljk invoeren en
transporter en van aIle variant-afhankelijke onderdelen
is dat afstemmingsproblemen worden voorkomen. In de
huidige situatie wordt de werking van het station Bodem
op kap negatief beinvloedt omdat bodems niet aanwezig
zijn.

Bewerkingen

Het uitvoeren van bewerkingen of (montage)handelingen
kan in principe op drie manieren gebeuren

1. Door mensen.
2. Door mechanisaties.
3. Door robots.

* Hensen

Hisschien is de mens weI de meest ondergewaarde
produktiefactor (zie ook bijlage 9). De mens is In elk
geval het meest flexibel van de bovenstaande drle
mogelijkheden. Het is van belang om te streven naar een
zo groot mogelijke cyclustijd voor de handmatige werk
zaamheden. Dit heeft op een positleve invloed op het
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op bovenstaande drie
de keuze in de prak

keuze wordt uiteln
(montagevriendelijk

niveau van het werk en heeft verdere voordelen In
verband met, vaak niet zichtbare, verliezen van kort
cyclisch werk zoals stochastisch, hanteer- en balans
verlies [2].

* Hechanisaties

Een mechanisatie is per definitie produktgeorienteerd.
Dit produktgebonden zijn beperkt al voor een groot deel
de mogelijke flexibiliteit. De voordelen van de
mechanisaties liggen vooral op het gebied van de snel
heid (produktiviteit). Een goede mechanisatie kan met
een hoge snelheid en nauwkeurigheid bewerkingen
uitvoeren. Hechanisaties worden dan ook vooral toe
gepast in de massaproduktie (zoals Basic/Omega produk
tie).

Bij het ontwerpen van mechanisaties moet meer rekening
worden gehouden met het voorkomen van storingen en het
voorkomen van uitval en bij het ontwerp moet aandacht
worden besteed aan het snel kunnen omstellen.

* Robots

Een robot is in principe niet specifiek. In de praktijk
valt dit echter tegen door de (produktgebonden) aanvoer
van onderdelen en de noodzaak van specifieke grijpers
of gereedschappen. In vergelijking met de mechanisatie
is de produktiviteit een flink stuk lager. In verge
lijking met mechanisaties liggen de voordelen van de
robot dan ook op het vlak van de flexibiliteit.

Alhoewel bewerkingen in principe
wijzen uitgevoerd kunnen worden is
tijk toch heel wat beperkter. De
delijk bepaald door het produkt
ontwerp) en de produktaantallen.

Kosten

Om een beeld te krijgen van de kosten (eenmalige kosten
Investerlng) die verbonden zijn met het opzetten van
een systeem volgens dit concept 15 een globale
schatting gemaakt. Deze schattlng is gebaseerd op het
aanpassen van de toestellijn in de huidlge situatle.
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Besturing (barcode)
Transportsysteem (grotere afm. dragers)
Aanpassingen aan automaten
Aanpassen werkplekken
Aanschaf produktdragers

Subtotaal
Onvoorzlen 25 \

Totaal

300.000
500.000
100.000

60.000
40.000

1. 000.000
250.000

1.250.000

Uit deze kosten voIgt onmiddelijk dat dit alternatief
niet rendabel is om in de huidige situatie de omstel
flexibiliteit te verbeteren.

Deze kostenraming moet worden gezien om een indlcatie
te geven van de kosten om het huidige systeem aan te
passen. De meerkosten van een flexibel systeem ten
opzichte van een star systeem vallen veel lager uit als
al bij de opzet van een systeem rekening wordt gehouden
met het realiseren van een flexibiliteit.

Inyesterlngsbeoordellng

De investeringen voor een flexibel proces vallen vaak
hoger uit dan voor een star proces. Het systeem wordt
dan vergeleken met een handmatige of gemechaniseerde
situatie. De vergelljklng tussen een starre mechani
sering en een flexibele machine valt vaak ten gunste
van de produktgebonden mechanisatie uit. Bij deze ver
gelijk1ng wordt meestal geen reken1ng gehouden met het
mogelijke hergebruik van de universelere machine. Door
een goede produktstruktuur (DFA) zijn enkele montage
handelingen te standaardiseren en uitvoerbaar door een
flexibele machine. Een flexibele machine kan ook toe
gepast worden bij volgende produktfamilies (hergebruik)
zodat deze duurdere oploss1ng toch rendabel kan zijn.
In een ideale situatie is de hergebruikfactor, dat is
het gedeelte van de investering dat opnieuw gebruikt
kan worden b1j een nieuwe produktfam1l1e [3], ge11jk
aan 1.

B1j flex1bele systemen 15 dus sprake van meer1nves
teringen. Het zonder meer kiezen voor de goedkoopste
oplossing getuigt van een ongewenst korte-termijn
denken. De economische levensduur van de produktie
middelen kan worden verlengd tot de technische levens
duur van de middelen door het gebru1k van universele,
flex1bele middelen (hogere hergebruikfactor). Bovendien
kunnen de meerinvesteringen worden opgevat als een
soort "verzeker1ngspremie" voor onverwachte situaties.
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produktmogeli1kbeden in de toekomst

Om iets te kunnen zeggen van de produktmogelijkheden
kan worden uitgegaan van de huidige mechanisaties in de
toestellijn. De mogelijkheden zijn dan zeer beperkt.
Door het produktgebonden zijn van de automaten, de
beperkte identificatie- en besturingsmogelijkheden en
de produktgerichte opbouw van het systeem zijn de toe
komstige produktfamilies sterk beperkt. Dit is natuur
lijk een zeer beperkte visie.

Het opzetten van een systeem volgens het toekomstcon
cept maakt het systeem in beginsel geschikt voor ieder
produkt. Deze produktonafbankelijke opzet garandeert
dat ook in de toekomst andere produktfamilies geassem
bleerd kunnen worden.

Conclusies

In deze paragraaf zijn enkele voorwaarden aan de orde
gekomen die van belang zijn bij de opzet van een flexi
bel systeem.

Het principe van dit concept is dat aIle elementen zo
universeel mogelijk worden uitgevoerd. Deze univer
saliteit staat garant voor een mogelijk hergebruik van
de elementen voor toekomstige produktfamilies.

Het Is van belang dat een Infrastructuur wordt
ontwlkkeld waarop diverse produktfamilies tegelijk of
sequentieel verwerkt kunnen worden. De korte-termijn
strategie die verantwoordelijk is voor de opzet van een
produktgericbt systeem moet vervangen door een lange
termijn strategie. Deze lange-termijn strategie is
essentieel om ook in de toekomst op een dynamische
markt te kunnen opereren.

OPrnerkingen en conclusies

Het verbeteren van de omstelflexibiliteit is noodzake
lijk op korte termljn. De besparingen op de omstel
kosten aIleen al rechtvaardigen het invoeren van de
voorgestelde maatregelen. Buiten de besparingen op de
omstelkosten kan de doorlooptijd en de hoeveelheid
onderhanden werk (OHW) dalen. Door de verhoging van de
omstelflexibiliteit kan de reactiesnelheid van de
produktie van de Omega-familie aanmerkelijk toenemen.
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Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat alternatief 1
het beste voldoet. Door middel van de voorgestelde
maatregelen kan de omstelflexibiliteit van de toestel
lijn flink verhoogd worden. Oit alternatief zal dan ook
spoedig ingevoerd worden.

Het verbeteren van de produktflexlbillteit heeft op dlt
moment nog geen eerste prioriteit. In de komende jaren
zal door de afloop van de Omega-produktie een Infra
structuur moeten worden geschapen om meerdere produkt
families tegelijkertijd of in korter opeenvolgende
periodes te kunnen produceren. Oit verslag poogt een
aanzet te geven voor de ontwikkeling van een £lexibel
produktie-apparaat dat daartoe in staat moet zijn. Het
invoeren van flexibele machines en systemen is echter
niet voldoende. Het traject van produktontwikkeling tot
fabricage nulserie, de produktiebeheersing, kortom de
hele organisatie moet ingesteld zijn op het slagvaardig
reageren in een dynamische onderneming.

Het toekomstconcept moet worden gezien als model-opzet
om naar de vraag naar meer produktfamilies, kortere
innovatietijden en lagere produktaantallen per
life-cycle in te kunnen spelen. Oeze opzet is erop
gericht om een infrastructuur aan te (kunnen) leggen
waarop diverse produktfamilies kunnen worden verwerkt
(tegelijk of sequentieel). Oeze infrastructuur moet
voldoende flexibel zijn om voor een langere termijn als
basis voor de assemblage te kunnen fungeren.Het concept
is niet opgezet om meteen ingevoerd te worden maar
vertegenwoordigt een produktie-filosofie die over
enkele jaren daadwerkelijk toegepast zal moeten worden.
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ROOFDSTUK 6 CONCLUSIES

Ult het onderzoek naar de flexlbilitelt van het assem
blagesysteem kan worden geconcludeerd dat :

De omstelflexlbiliteit op korte termijn verbeterd
moet worden.
De produktflexlbilltelt binnen de Omega-produkt
familie vrij goed is.
De produktflexlbl1itelt in het algemeen vrij slecht
is.

Ret verbeteren van de omstelflexlbl11telt kan op een
eenvoudlge manier gerealiseerd worden door een van de
alternatieven, namelijk het verbeteren van de omstel
.handelingen. Dit alternatlef moet dan ook zo spoedig
mogelijk Ingevoerd worden.

Ret verbeteren van de produktflexlbl11teit 15 nlet
noodzakelljk op korte termljn. Er is getracht een
eerste aanzet te geven voor de ontwikkeling van een
systeem dat over een betere produktflexibilltelt bezlt.
Hede vanwege het ontbreken van informatie over toe
komstlge produkten kon nlet gedetal11eerd worden
ingegaan op de opzet van het toekomstsysteem.

Verdere aanbevellngen voor de toestelproduktle zljn :

Bet verbeteren van het preventlef onderhoud. Gerlcht
preventief onderhoud is een eerste voorwaarde om de
betrouwbaarheld van de machines te verbeteren.

Bet verder onderzoeken van de capacitelt van de
toestellljn. Voor het achterhalen van de oorzaken en
het verbeteren van de capacltelt 15 verder onderzoek
noodzakelijk. Bet verbeteren van de capaclteit
levert een toename van de flexlbl11telt en belang
rijke kostenbesparlngen Ope

Het toepassen van Z-dlagrammen om de doorlooptljden
zlchtbaar te maken. Door het zlchtbaar maken van de
doorlooptljden kunnen deze bewaakt en verlaagd
worden.
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