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- voorwoord -

Voorwoord. 

Een student heeft slechts een theoretische kennis. Praktijkerva
ring kan immers niet uit lektuur verkregen worden. Deze prakti
sche kennis is echter zeker zo belangrijk als de theoretische. 
Daarom wil ik aHe medewerkers van Oldelft bedanken, die mij in 
mijn praktische kennis gesterkt hebben (met name M.A. Looijen 
en J. van Leusden). 
Ook mijn begeleiders A.M. Oude Engberink en F .L. Langemeijer 
wil ik bedanken voor de gelnvesteerde tijd en gegeven advie
zen. 
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- samenvatting / summary -

Samenvatting / Summary. 

S4menvatting. 

Bij de 'Optische Industrie De Oude Delft' heeft men te maken 
met de volgende problemen: 

'Ie De klanten eisen steeds kortere levertijden. 
'I< De opdrachten bestaan veelal uit (eenmalige) militaire 

opdrachten. 
Om de voorraadkosten in de hand te houden. moet het voorraad
ontkoppelpunt dus zo dicht mogelijk bij de orderbevestiging lig
gen. 

Er moeten dus eisen gesteld worden aan de doorlooptijden 
binnen de diverse afdelingen, die bewerkingen moeten uitvoeren 
na het voorraadontkoppelpunt. Deze afdelingen zijn: 

'It inkoop materiaa! 12 weken 
* aanmaak van onderdelen 8 weken 
'Ie montage 5 weken 
de levertijd is dan 25 weken. 

Binnen de mechanische produktie in Delft is de opbouw van de 
doorlooptijd onderzocht aan de hand van enkele voorbeelden. 
De parameters in de doorloopUjd zijn: 

* seriegrootte (samenhangend mermee, de omsteltijd) 
'Ie wacht- en transport-tijden 
* efficientie van het produktiemiddel. 

De efficientie neemt toe bij afname van tijdverspilling tijdens 
produktie. Deze verspilling kan door beheersing van het fabrika
geproces voorkomen worden. Door het onvoorspelbare karakter 
levert het terugdringen van tijdverspilling niet alleen een direkt 
effekt op voor de doorlooptijd, maar neemt ook de leverbe
trouwbaarheid toe, worden de fabrikagekosten in de hand 
gehouden, neemt de kwaliteit van de planning toe enz. 
De te beheersen parameters in het fabrikageproces zijn: 

'I< machine 
'I< gereedschap 
'I< informatie 
* Ne-programma's 
* materiaal 
* produkt(geometrie) 

Het belang van de kwaliteit van bovengenoemde parameters 
wordt onderkend. Het klimaat is echter eerder hobbyistisch dan 
procesmatig. 
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beheersing van het produktieproces -

Summary. 

The 'Optische Industrie De Oude Delft' has to deal with the 
next problems: 

'I< The customer demands shorter delivery times . 
.. The orders are mostly military (projects) 

In order to control stock costs, the stock-disconnection-point 
has to be as close as possible to the confirmation of the order. 

To make this possible, the orders have to pass the 'manufactu
ring' departments within certain limits . 

.. purchase (raw) material 12 weeks 
'It manufacturing of the parts 8 weeks 
'I< assembly 5 weeks 

The delivery can take place within 25 weeks. 

The construction of the time. needed for the mechanic manufac
ture, is shown in some examples. This time can be influenced 
by: 

'I< lots to manufacture 
'It waiting- and transportation-time 
* efficiency of production 

The efficiency rises with the decrease of timewasting. This 
waste can be avoided by control of the process of manufactu
ring. If the inpredictable timewasting can be avoided, not only 
the time of manufacturing decreases. but also the costs can be 
controlled, the reliability of the planned time of manufacturing 
increases, etc. 
The parameters. which have to be controlled, are: 

* machines 
* tools 
1< information 
'I< Ne-programs 
'I< material 
'I< product (geometry) 

The importance of these parameters is known. The climate is 
hobbyistic in stead of processed. 
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- inleiding -

Weiding. 

Mijn oorspronkelijke afstudeeropdracht bestond uit het tech
nisch uitwerken van de resultaten van E.L. Peters (lit 1) voor 
de aangeschafte horizontale bewerkingscentra (Wahli 's). De 
levering van deze machines is echter vertraagd door het niet 
kunnen leveren van de gewenste besturing, problemen door 
vergroting van de maximaal te bewerken afmetingen en het niet 
bereiken van de voorgeschreven positioneernauwkeurigheden 
(resultaat na metingen van TNO). Deze vertraging is de oorzaak 
van een verschuiving van de opdracht naar de problematiek van 
de snijgereedschappen. In de voorbereidingstase van de plaat
sing van de Wahli's lagen hier neg onopgeloste vraagstukken. 
Om niet te diep te verzanden in deze problematiek. is ook de 
beheersing van de doorlooptijden beschouwd. 
Het een en ander heeft tot gevolg dat mijn afstudeeropdracht 
is in te delen in drie blokken (zie onderstaande figuur). 

invloedsfaktoren op de doorlooptijd (H3) 

beheersing van de doorlooptijd (H4) 

I snijgereedschappen (H5) 
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- Oldelft -

1 Oldelft. 

De 'B.V. Optische Industrie De Oude Delft'. kortweg ook 
'Oldelft' genoemd. is een bedrijf dat apparatuur op het gebied 
van de optiek ontwikkelt en fabriceert. De apparatuur is in de 
volgende groepen onder te verdelen. 

1 Defensie 
2 Medisch 
3 Industrie 

ad 1: bijvoorbeeld kijkers om ook 's nachts een goed zicht te 
behouden (d.m.v. versterken van de lichtintensiteit of door de 
thermische straling te registreren). 
ad 2: bijvoorbeeld rontgenkamera's met toebehoren. 
ad 3: bijvoorbeeld een sensor voor het besturen van een lasro
bot. 

In onderstaande tabel worden de absolute waarden van de omzet 
en de netto winst vanaf 1983 weergegeven (bedragen in miljoe
nen guldens). 

Jaar Omzet Netto winst 
1983 293 25 
1984 256 17 
1985 228 6 
1986 171 8 
1987 > 200 - 4 tot 6 

De produkten zijn een samenstelling van onderdelen (totaal ca 
40000 verschillende onderdelen. waarvan 50% binnen Oldelft 
gemaakt wordt). Deze onderdelen zijn: 
- optisch, 
- elektronisch, 
- optronisch (=elektro-optisch) of 
- meehanisch. 

Het organisatieschema is overgenomen uit het handboek kwali
teitsbeheersing en weergegeven in figuur 1.1. Door aankomende 
taakverschuivingen op direktienivo zal deze figuur snel verou
derd zijn. De diverse afdelingen worden bestuurd door een drie
hoofdige direktie bestaande uit: 
- president direkteur 
- direkteur financien en administratie 
- direkteur commerelEne zaken 
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- beheersing van het produktieproces -

De prima ire sektoren die bestuurd worden zijn: 

1: Onderzoek en ontwikkeling. Binnen deze sektor worden be
staande produkten verbeterd en nieuwe technieken (vooral op
tisch) ontwikkeld. 

- ........ ...... . - ... 2: Comme 
de verk 41 • 

zorg voor het marktonderzoek, 
service. 

3: Fabri naar het soort produktie geeft 
het volgende beeld: 
- aanmaak mechanische onderdelen (Oostsingel te Delft en in 
Leeuwarden) 
- aanmaak optische onderdelen (in de BRD, Giessen) 
- aanmaak optronische (-elektr%ptische) onderdelen (in Roden) 
- montage van de onderdelen tot produkten (v. Miereveltlaan te 
Delft en in Leeuwarden (elektronisch)) 

Omdat mlJn afstudeeropdracht uitgevoerd is binnen de mechani
sche produktie in Delft, zal deze afdeling in het volgende 
hoofdstuk verder besproken worden. 

Het verwerken van gegevens binnen Oldelft is grotendeels 
geautomatiseerd d.m.v. Logis (logistiek informatie§),steem). Oit 
softwarepakket is te verdelen in de volgende groepen: 
- material management 

- artikelgegevens 
- stuklijstgegevens 
- magazijngegevens 
- produktie/inkooporders 
- hoofdproduktieplan 

materiaalbehoeftebepaling 
- sales-order management 
- shop-floor control 

- kapaciteitgegevens 
- werkorders (bewerkingen/routing) 
- kapaci tei tsbehoeftebepaling 
- werkplaatsbesturing 

Logis is een systeem gebaseerd op MRP2 (manufacturing resour
ces planning) en daarmee ten minste op de volgende punten een 
integraal systeem: 

het koppelt planning en besturing op verschillende termijnen 
- het koppelt de verschillende afdelingen 
- maakt een samenspel tussen mens en computer mogelijk. 
Figuur 1.2 geeft een schematisch beeld van Logis met centraal 
in de figuur MRPl (materiaalbehoeftebepaling) en CRP (kapaci
teitbehoeftebepaling) . 
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- Mechanische produktie te Delft -

2 Mechanische produktie in Delft. 

Een produkt is op te splitsen in: 
- funktionele units 
- sub-samenstellingen en 
- onderdelen. 

Figuur 2.1 maakt deze onderverdeling duidelijk aan de hand van 
een voorbeeld. De vorming van het produkt, funktionele units, 
5ub-samenstellingen en onderdelen wordt schematisch weergege
ven in figuur 2.2. De akties boven de horizontale lijn vinden 
binnen Oldelft plaats (op de uitbestede orders na) in de diverse 
fabrikage-afdelingen. De akties onder deze lijn zijn een uitsplit
sing van de diverse machines. gereedschappen, mallen enz (dit 
zijn ook produkten). Deze akties worden gedeeltelijk binnen 
Oldelft uitgevoerd (aanmaak van mallen, speciaal gereedschap 
enz) en gedeeltelijk bij leveranciers (aankoop van machines, 
standaard gereedschap enz). De mechanische produktie in Delft 
valt binnen het omlijnde gebied. Ook de mechanische produktie 
in Leeuwarden (vooral plaatbewerken) en de aanmaak van 
elektronische en optische onderdelen valt binnen dit gebied. 

De mechanische produktie aan de Oostsingel te Delft maakt ca 
10.000 verschillende onderdelen. De totale beschikbare kapaciteit 
bedraagt 150.000 uur (daarnaast wordt 35.000 uur uitbesteed). De 
produktie wordt gerealiseerd door 89 werknemers die direkt bij 
het produktieproces betrokken zijn. De produktie wordt onder
steund door 44 indirekten. (Totaal 133 mensen. Bij Oldelft zijn 
in totaal ca 1400 mensen werkzaam.) 

Momenteel vindt een herindeling plaats van de diverse afdelin
gen. De nieuwe lokatie van de diverse afdelingen in het gebouw 
is weergegeven in figuur 2.3. De herindeling heeft een betere 
kommunikatie en kleinere transportafstanden tot doel. Het 
belang van de relaties tussen de afdelingen wordt weergegeven 
in figuur 2.4 en 2.5. In beide figuren is het belang van de 
relatie tussen twee afdelingen evenredig met het aantal lijnen 
tussen deze afdelingen (gegevens uit het verslag van 
L. W.G. Berndsen). In figuur 2.4 is deze informatie geprojekteerd 
op de oude lay-out, in figuur 2.5 op de nieuwe lay-out. Door 
deze figuren te vergelijken wordt de winst van de nieuwe lay
out zichtbaar, wat betreft de kommunikatie. 

Het organisatieschema is afgebeeld in figuur 2.6. Ook dit schema 
is nieuw. De taken van de diverse afdelingen worden kort 
besproken. 

- 13 -



- beheersing van het produktieproces -

2.1 Mechdnische produktie. 

De mechanische produktie (48 direkte en 4 indirekte medewer
kers) is opgesplitst in twee groepen. 

Een groep bestaat uit de 'konventionele' draaierij en frezerij 
plus de bankwerkerij. Het woord konventioneel staat tussen 
aanhalingstekens, omdat in deze afdeling ook diverse machines 
met werkplaatsprogrammering (= de operator maakt zijn eigen 
programma aan de machine) staan opgesteld. In de bankwerkerij 
wordt ontbraamd, geboord, getapt, gegraveerd, gelast enz. 

De andere groep bestaat uit de draaierij en frezerij met een 
centrale programmeerafdeling. De NC-machines zijn direkt aan 
het programmeersysteem (RWT) gekoppeld d.m. v. DNC (-direct 
numerical control). In deze NC-afdeling staan opgesteld: 

twee stafdraaibanken (1 Weiler, 1 Monforts) 
- drie draaibanken voor inlegwerk (2 Weiler, 1 Monforts) 

(een Weiler is om te bouwen voor bewerken van stafmateriaal) 
- twee vertikale bewerkingscentra (Mazak) 
- twee horizontale bewerkingscentra (Wahli) 

2.2 Oppervlaktebehandelingen. 

De oppervlaktebehandelingen (17 direkte en 1 indirekte mede
werker) bestaan uit lakken/lijmen en de 'galvanische' afdeling. 
De galvanische afdeling is verder op te splitsen in anodiseren. 
chromateren, bijtsen enz. 

2.3 Mechanische kontrole. 

De kontrole (12 direkte en 1 indirekte medewerker) keurt de 
inkomende materialen. snijgereedschappen, mallen enz. en neemt 
steekproeven om de kwaliteit van de produkten na een bewer
king vast te stellen. Ook wordt het eerste produkt van een serie 
gekontroleerd. De resultaten worden vastgelegd. Oldelft voldoet 
aan het (hoogste) kwaliteitscertifikaat AQAPl. 

2.4 Eokelfabrikage / Gereedschapmakerij / Onderhoud. 

De enkelfabrikage (12 direkte en 1 indirekte medewerker) produ
ceert tandwielen en bewerkt kleine series (aanloop produktie bij 
een nieu w onderdeel). 

De gereedschapmakerij (12 direkte en 1 indirekte medewerker) 
maakt 00: 
- produktmallen 
- snijgereedschappen volgens specifikatie 
- montagegereedschappen. 

De afdeling onderhoud (4 indirekte medewerkers) is niet verant
woordelijk voor het onderhoud van het gebouw, maar 'slechts' 
voor het goed funktioneren van de produktiemiddelen. 
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- Mechanische produktie te Delft -

2.5 Mechanische bedrijfsschool. 

In de mechanische bedrijfsschool (2 indirekte medewerkers en 
16 1eer1ingen) wordt op LBO/MBO nivo een bedrijfsgerichte 
opleiding gegeven. 

2.6 Planning/werk- en gereedschap-uitgifte/ontvangst/magazijn. 

Deze groep mensen (16 indirekte werknemers) heeft tot taak: 

Planning: 
kapaciteitsp1anning opstellen 

- prioriteiten in de produktie vastleggen 
- plannen van enkelfabrikage/gereedschapmakerij 
- inlassen van spoedopdrachten 
-- uitgifte van nieuwe order gereedmaken 

Werk- en gereedschap-uitgifte: 
- uitgeven van werk dat door de bazen opgevraagd wordt 
- opvangen van produktieverstoringen (spoedorders.storing enz) 

kontrole op de voortgang van een order 
- foutenanalyse bij verstoring van de voortgang 

regelen van intern transport 
- uitgeven van gereedschappen (mallen.snijger .• meetger.) 

Ontvangst/magazijn: 
- registreren binnenkomende/uitgaande goederen (beheer) 
- verzorgen van intern transport 

2.7 Produktie- en NC-voorbereiding. 

De produktie- en NC-voorbereiding (13 indirekte werknemers) 
legt de bewerkingsafloop van de te produceren onderdelen vast 
in de werkinstruktie, het insteloverzicht en het NC-programma. 
Problemen in de produktie worden opgelost. 
Tot de NC-werkvoorbereiding hoort ook de gereedschaptekenka
mer, waar eventueel benodigde speciaalgereedschappen uitgete
kend worden. voordat het gereedschap gemaakt wordt bij de 
gereedschapmakerij. Verder valt ook de normalisatie van snijge
reedschappen onder de NC-voorbereiding en wordt in de toe
komst het slijpen van snijgereedschappen bij deze afdeling 
gevoegd. 
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- doorlooptijden -

3 Doorlooptijden. 

De eindprodukten van Oldelf bestaan voornamelijk uit militaire 
en medisehe apparaten. 
- Orders voor militaire produkten zijn meestal eenmalige, 

kortlopende opdraehten (projekten). 
Orders voor medisehe produkten geven een stabiele afname 
over een aantal jaren. 

De militaire orders vormen de meeste problemen voor de logis
tieke afdelingen. Deze problemen worden opgelost als het voor
raadontkoppelpunt zover in de riehting van het ontwerp geseho
ven kan worden. dat de produktie pas hoeft te worden opgestart 
na een order bevestiging . Dus de tijd, benodigd voor de aankoop 
van materiaal en koopdelen, het fabrieeren van maakdelen, het 
assembler en van de onderdelen in funktionele units en het 
assembleren van de funktionele units tot het eindprodukt, moet 
kleiner zijn dan de levertijd (zie figuur 3.1 en 3.2). 
Bij Oldelft is gesteld. dat de dooriooptijden in 1990 als voIgt 
opgebouwd moeten zijn: 

- inkoop materiaal/koopdelen 
- aanmaak van onderdelen 
- montage 

12 weken (in '85 20 weken) 
8 weken (in '85 20 weken) 
5 weken (in '85 10 weken) 

Een sehematisehe weergave van de opbouw van de doorlooptijd 
van een produktieorder is gegeven in figuur 3.3. In deze figuur 
staan de diverse processen vermeld met de mogelijke oorzaken 
van oponthoud. Figuur 3.4 is een detail van figuur 3.3, namelijk 
een bewerkingsstap uit het fabrikageproees (gemiddeld ondergaan 
de produkten bij de meehanisehe fabrikage aeht bewerkingsstap
pen, wat dUs neerkomt op 1 bewerking per week bij een gemid
delde doorlooptijd van aeht weken). Deze twee figuren zullen de 
draad in de volgende hoofdstukken vormen. 

Om een indruk te krijgen van de huidige doorlooptijd bij de 
aanmaak van meehanisehe onderdelen in Delft, ZlJn de gegevens 
van enkele karakteristieke onderdelen geanalyseerd. 

draaideel freesdeel 

militair (warmtebeeld) flens huis 

mediseh (anodiea) kabeldoorvoer spiegelhuis 

De gegevens ZlJn afkomstig uit het bedrijfsbesturingssysteem 
Logis en geven dus een theoretische doorlooptijd. In bijlage 3.5 
zijn de gegevens verwerkt tot tabellen (een voorbeeld is ,bespro
ken op de eerste pagina van deze bijlage). In bijlage 3.6 zijn de 
gegevens van de benodigde produktiemiddelen vermeld. 

De gerealiseerde doorlooptijd is gelijk aan: 
+ som van insteltijden 
+ som van bewerkingstijden per produkt * seriegrootte 
+ totale waeht- en transport-tijd 
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- beheersing van het produktieproces -

De doorlooptijden in bijlage 3.5 ZlJn uitgedrukt in dagen om de 
invloed van het aantal ploegen per produktiemiddel te elimine
reno Bij bestudering van de cijfers valt het op dat de aldus 
berekende doorlooptijd veel lager ligt dan de standaard door
looptijd in Logis. Toch worden ca 25% van de in beheer zijnde 
opdrachten meer dan vier weken te laat afgeleverd (bepaald over 
de laatste periode van drie weken van '87 en de eerste twee 
periodes van '88). 

De gegevens. die gebruikt ZlJn voor de bepaling van de door
looptijd. zijn dus niet juist. 
- De bewerkingstijden worden door de operators op de werkvloer 
gekontroleerd. Indien de tijden (op de werkinstruktie) serieus 
afwijken van de gerealiseerde tijden. wordt de werkvoorbereiding 
gewaarschuwd. Je kunt dus aannemen. dat de bewerkingstijden 
juist zijn. 
- De seriegrootte is de meest optimale seriegrootte volgens de 
formule van Wilson (vergelijkbaar met de formule van Camp 
(bijlage 3.7». Het veranderen van de seriegrootte is ter beoorde
ling van de planning. De aanpassingen zijn echter marginaal, 
zodat slechts kleine veranderingen in de doorlooptijd terug te 
vinden zijn. 
- De enige mogelijkheid in grove verstoringen ligt dus in de 
totale wacht- en transport-tijd. Ais de wacht- en transport
tijden beheerst kunnen worden, kan ook de doorlooptijd van 
een order beheerst worden. stijgt de leverbetrouwbaarheid en 
wordt het berekenen van de doorlooptijd zinvol. 

Voordat de mogelijkheden om de doorlooptijd te beheersen 
worden besproken. voIgt eerst een opsomming van de mogelijk
heden om te komen tot een daling van de doorlooptijd. 
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- doorlooptijden -

3.1 Seriegrootte 

De seriegrootte is ekonomisch verbonden met de omstelkosten en 
voorraadkosten (bijlage 3.7). De seriegrootte kan dalen bij een 
verlaging van de omstelkosten. wat gunstig is voor de door
looptijd van een fabrikageserie. De informatiestroom neemt 
echter, omgekeerd evenredig met de seriegrootte, toe. 

De mogelijkheden op het gebied van de omsteltijden (en kosten) 
zijn bestudeerd door E.L. Peters (lit 1). De SMED-filosofie 
(§.ingle Minute ~xchange of Qie) van Shigeo Shingo (lit 2) liggen 
aan het onderzoek van E.L. Peters ten grondslag. 

Uit zijn studie blijkt dat de omsteltijden aan de machine (hoog 
man--machine-uurtarief) ca 30% kunnen dalen, door het omstellen 
beter voor te bereiden (het verleggen van de omstelhandelingen 
op de machine naar een plaats buiten de machine), 

Verdere omsteltijdverlaging kan worden gerealiseerd door het 
introduceren van technische vernieuwingen (snelspangereedschap 
enz.). Het onderzoeken en introduceren van technische vernieu
wingen is niet door E.L. Peters gedaan. Figuur 3.8 geeft een 
indikatie van de tijdbesteding bij omstelaktiviteiten. 

- 19 -



- beheersing van het produktieproces -

3.2 Wacht- en transport-tijd. 

De tijdwinst voor de totale serie, die kan worden geboekt met 
het verlagen van de wacht- en transport-tijden, is meteen ook 
de tijdwinst voor de doorloopbjd. De verhouding wacht- en 
transport-tijd / doorlooptijd ligt in de uitgewerkte voorbeelden 
tussen 0,5 en 0,8. Deze verhouding daalt als: 

Verschillende bewerkingsstappen samengevoegd worden. 
waardoor eliminatie van wacht- en transport-tijden op
treedt. (Het kontroleren van de produktgeometrie, ma
gazijnbewerkingen en transport wordt niet gezien als 
bewerkingsstap) . 
Het voorbereidend werk versneld wordt. Dit is mogelijk 
door kapaciteituitbreiding. De rentabiliteit van extra 
kapaciteit is niet geanalyseerd. 

- De voorbereide opdracht meteen beschikbaar is voor de 
produktie. (Nu wordt dit alleen ingevoerd in Logis. Het 
materiaal, de gereedschappen en de papieren kunnen 
meteen afgeleverd worden bij de afdeling, die de 
eerstvolgende bewerking moet uitvoeren). 

- De wachtrij voor het produktiemiddel verkorten door de 
kapaciteit te vergroten (kapaciteitsoverschot) of de 
seriegrootte te verkleinen. 

- De transportafstanden minimaliseren. 

L. W .G. Berndsen heeft in ZlJn studie naar een nieuwe lay-out 
(lit 3) enkele van bovengenoemde aspekten belicht. Zo kunnen, 
door ruimtegebrek, de produkten niet bij de eerstvolgende 
bewerkingsstap opgeslagen worden. Ook het mixen van diverse 
afdelingen, om bewerkingsstappen samen te kunnen voegen, is 
door ruimtegebrek slechts gedeeltelijk mogelijk. Het minimali
seren van de transportafstanden wordt met de invoering van de 
nieuwe lay-out gerealiseerd. 
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3.3 Nuttige fabrikagetijd. 

De nuttige fabrikagetijd is gelijk aan: 

+ Kapaciteit van het produktiemiddel. 

- Stilstand ten gevolge van een kapaciteitsoverschot 
(leegloop van de machine). 
beschikbare kapaciteit > kapaciteit orderpakket 

- kapaciteit uitbestede orders. 

Stilstand ten gevolge van verstoringen in de produktie 
(machine defekt, snijgereedschap versleten, enz). 

- Stilstand ten gevolge van 'sociale' aspekten 
(werkoverleg, persoonlijke verzorging, enz). 

De doorlooptijd daalt bij een toename van de kapaciteit. Met 
kapaciteit wordt hier het aantal uur bedoeld, dat 1 machine in 
bedrijf is, in plaats van de totale kapaciteit van 1 type pro
duktiemiddel. Een serie loopt namelijk altijd op maar 1 machine. 
Deze kapaciteit is dus uit te breiden door het invoeren van 
extra ploegen, onbemand fabriceren enz. 

De stilstand ten gevolge van een kapaciteitsoverschot heeft 
geen invloed op de doorlooptijd. Hieruit voIgt het principe van 
OPT (Optimized Produktion Technology). dat alleen een tijdwinst 
op een knelpunt-machine daadwerkelijk een tijdwinst voor het 
hele systeem oplevert. 

De doorlooptijd daalt bij een afname van de verstoringen in de 
produktie en bij een vermindering van de 'sociale' aspekten. In 
hoeverre de tijd benodigd voor alle 'sociale' aspekten verminderd 
moet worden, is een managementkwestie en/of gebonden aan 
CAO's. 

Het ondervangen van verstoringen tijdens produktie. kan met de 
term procesbeheersing omschreven worden. 

De gevolgen van een goede procesbeheersing zijn oa: 
* Onbemand fabriceren wordt mogelijk. 
* Doorlooptijden nemen af. 
* Leverbetrouwbaarheid neemt toe. 
* Produktiviteit neemt toe. 
* Totale fabrikagekosten nemen af en daarmee de uurprijzen. 
* Minder afkeur /reparatie van produkten. 
* Betere motivatie. 
* Samenvoegen van meerdere funkties in 1 onderdeel 

(komplexer maakdeel t.b.v. eenvoudige montage) en 
miniaturisatie met daarmee (meer dan evenredige) verlaging 
van de toleranties, levert minder problemen op. 
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4 Beheersen van de doorlooptijden. 

Het beheersen van de doorlooptijden is mogelijk door de proces
sen die de doorlooptijd kunnen verstoren, te beheersen. Deze 
processen bestaan ui t: 
-1- voorbereiding van de bewerking 
-2- wachtrij voor het produktiemiddel / transporttijd 
-3- materiaal 
-4- produkt 
-5- produktiemiddel 
-6- gereedschap 

4.1 Voorbereiden van de bewerking. 

Het voorbereiden bestaat uit: 
- verzamelen van de voor produktie benodigde informatie: 

- werkinstruktie 
- materiaallijst 
- produkttekening 
- print-out NC-programma en snijgereedschaplijst 
- insteloverzicht produktmal 

samenstellen en instellen/meten van de snijgereedschappen 
klaarleggen van de benodigde produktmal (opspanmal/meetmal) 
klaarleggen van het benodigde materiaal in de gewenste vorm 

(gezaagd, aangepunt enz.). 

Deze taken moeten uitgebreid worden met een kontroletaak, om 
fouten en onvolkomenheden, die bij het starten van een serie 
op het produktiemiddel ontdekt worden, te voorkomen. Het 
voorbereide werk moet dus van gOede kwaliteit zijn. om tijd
verlies tijdens produktie te voorkomen. 

4.2 Wachtrij voor het produktiemiddel / transporttijd. 

De wachtrij voor het produktiemiddel is afhanklijk van de 
benodigde kapaciteit om de bewerkingen uit te voeren en de 
beschikbare kapaciteit op het produktiemiddel. 

Middelen om deze wachttijd te beheersen zijn dus: 

-1- creeren van een kapaciteitsoverschot bij het produktiemid
del, waarmee aUe fluktuaties in de benodigde kapaciteit opge
vangen kunnen worden. De negatieve gevolgen zijn: 

- lager effektief gebruik van het produktiemiddel 
hoger manmachineuurtarief door een geringer aantal be
drijfsuren. toename van de benodigde ruimte en eventueel 
extra personeel om het surplus aan kapaciteit te 
bedienen. 

-2- nivelleren van de behoefte aan kapaciteit, zodat de benodig
de kapaciteit zo konstant mogelijk is. Als al de pieken en dalen 
in de vraag uitgesmeerd zijn tot een konstante vraag, is de 
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theoretisch bepaalde gemiddelde wachttijd voor het produktie
middel een goede schatting voor de gerealiseerde wachttijd. Deze 
theoretische wachttijd hoeft dan aIleen aangepast te worden bij 
een verandering van de kapaciteit van het produktiemiddel en 
als de behoefte aan kapaciteit chronisch verandert (bijv. door 
het invoeren van ,vervangende bewerkingstechnieken). Nadelen bij 
het streven naar een konstante vraag in de kapaciteit zijn er 
niet. De planning is hiervoor verantwoordelijk. 

De transporttijden ZlJn lang. Dit wordt veroorzaakt door de 
produktkontrole, die een serie produkten na een bewerking kon
troleert op maatnauwkeurigheid. 

De kontrole wordt niet gezien als een aparte bewerkingsstap. 
maar kan in feite weI als een bewerking gezien worden. Voor 
deze afdeling wordt de serie dus weer in een wachtrij geplaatst, 
voordat de bewerking (meten) plaatsvindt. De 'transporttijd' is 
dus te verlagen door de kapaciteit van de kontroleafdeling te 
vergroten en/of de doorlooptijd van de series te versnellen 
(bezetting kontrole verlagen): 

niet meer kontroleren na elke bewerking 
- steekproefgrootte verlag en door: 

lagere betrouwbaarheid steekproef accepteren 
- invoeren van een effektievere kontrolemethode (fig 4.1) 

De transportafstanden en daarmee de transporttijden worden met 
de invoering van de nieuwe lay-out geoptimaliseerd. Deze zijn 
echter nog verder te verlagen door de produkten na een bewer
king niet in een magazijn op te slaan, maar de tussenopslag 
plaats te laten vinden bij het produktiemiddel, dat de eerst
volgende bewerking moet uitvoeren. Opslag op de werkvloer 
wordt door ruimtegebrek beperkt (zie verslag L.W.G. Berndsen). 

4.3 Materiaa!. 

Het materiaaI. dat in de eerstvolgende bewerking bewerkt wordt. 
is in te delen in de volgende groepen: 

grondstoffen zoals stafmateriaal en plaatmateriaal 
- gietwerk 
- halffabrikaten (grondstoffen en gietwerk, die al minimaal een 
bewerking hebben ondergaan). 

De materialen kunnen problemen veroorzaken tijdens produktie. 
als de samenstelling van het materiaal en/of het oppervlak 
anders is dan verwacht. 20 kan kortspanig aluminium langspanig 
blijken. aluminium blijkt van roestvast staal gemaakt te zijn, 
gietwerk kan gestraald zijn, waardoor de toch al voor moeilijk
heden zorgende giethuid (slijtage van snijgereedschappen) extra 
slijtage tot gevolg heeft. 

De oorzaken van de problemen die optreden zijn in de volgende 
groepen in te delen: 
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- inkoopbeleid. Bij de aankoop van materiaal kunnen eisen ge
steid worden aan de samenstelling van het materiaal of de aard 
van het op~rvlak. Dit gaat vaak met prijsverhoging gepaard 
(gietwerk niet stralen is een kwestie van vermelden op de giet
tekening). 
- beheer. Door een slecht beheer kan een gevraagd materiaal 
niet op voorraad zijn, wordt niet het gevraagde materiaal afge
leverd bij het produktiemiddel enz. 
- materiaaleigenschappen. De verspaningseigenschappen van een 
gegeven materiaal kunnen ongunstig zijn. De problemen kunnen 
vaak opgelost worden door een juiste bewerkingsafloop te kiezen 
met het juiste snijgereedschap. 20 kan bij een giethuid hoge 
slijtage vermeden worden door tegenlopend voor te frezen (de 
snijkant van de frees grijpt dan niet in op de giethuid, maar op 
het aluminium). Ook kan bij het nafrezen insnoering van de 
frees (ter hoogte van de giethuid) voorkomen worden door voor 
het nafrezen de kanten aan te schuinen (zie ter illustratie fig 
4.2). 

4.4 Produkt. 

Het produkt zelf kan ook problemen in de produktie veroorza
ken. De problemen nemen toe bij een toename van de komplexi
teit. slankheid en bewerkingsnauwkeurigheid. Ook bij Oldelft 
breekt de tendens door, dat meerdere funkties in een onderdeel 
gekombineerd worden (eenvoudiger assembleren van komplexere 
onderdelen). Miniaturisatie en de daarvoor noodzakelijke meer 
dan evenredige toename van de bewerkingsnauwkeurigheid speelt 
in de optische industrie al langer. 

De problemen die optreden zijn: 
-1- de serie is door het komplex ere produkt moeilijker 'lopend' 
te krijgen (produkt binnen de gestelde tolerantie-eisen). 
-2- tijdens produktie loopt het produkt sneller uit zijn toleran
tiebereik. 

Beide punten hebben afkeur of reparatie van het produkt tot 
gevolg. Aangezien fabrikageseries (organisatorisch) niet op te 
splitsen zijn in meerdere series is oponthoud van de produkten 
het gevolg. 

Het eerste punt, de dry-run, is te ondervangen als aan de vol
gende punten voldaan wordt: 
-- het materiaal is volgens de specifikaties 
- het produktiemiddel is in goede staat 
- het Ne-programma is in orde 
- de snijgereedschappen zijn goed samengesteld/afgesteld/geme-
ten 
- de opspanmal is technisch in orde, goed opgesteld en uitge
klokt. 

Het tweede punt is te beheersen door tijdens produktie de 
meest kritische maten te meten. Op dit moment is het ter 
beoordeling van de operator, wanneer hij het produkt kontro
leert op maatnauwkeurigheid. Officieel wordt alleen het eerste 

- 25 -



- beheersing van het produktieproces -

produkt na de dry-run gekontroleerd door de kontrole. Aan de 
hand van de gekonstateerde maten wordt de serie weI of niet 
vrijgegeven voor produktie (ook de baas mag een serie voor 
produktie vrijgeven). Het vakmanschap van de operator bepaalt 
dus de kwaliteit van het afgeleverde werk. Het proces kan 
bijgestuurd worden door de kompensaties van de snijgereed
schappen te veranderen. {De kompensatie is het lengte/diame
terverschil van het snijgereedschap met een referentie. Met 
deze referentie (0 bij Oldelft) is rekening gehouden in het NC
programma). Een hulpmiddel bij de beheersing van de maat
nauwkeurigheid is een kontrolekaart. De operator heeft een 
duidelijk beeld wanneer een kompensatie aangepast moet worden 
en madkt dus mindel' foutieve produkten. In de vestiging in 
Leeuwarden heeft men goede erval'ingen met een dergelijke 
ko.art. 

4.5 Produktiemiddel. 

Een technisch in goede staat verkerend produktiemiddel is een 
randvoorwaarde om produktie mogelijk te maken. De gevolgen 
van een produktiemiddel in een mindel' goede konditie kunnen 00. 
zijn: 
- vormfouten in het werkstuk door: 

- hoekafwijking hoofdspil-geleidingen of hoofdspil-tafel 
- slechte rondloopnauwkeurigheid hoofdspil 
- trillingen t.g. v. slijtage van de lagers 

het bewerken van het produkt gaat niet of moeilijk 
- de snijgereedschappen staan niet op harthoogte. 

waardoor vele bewerkingen niet meer mogelijk zijn 
- centeren 
- (kub)boren 
- ruimen 

draadsnijden 
of tenminste in hun werking worden gestoord (te kleine 
vrijloophoek en/of geen optimale spaanhoek) 

de voorinstellers wordt verweten de snijgereedschappen niet 
juist in te stellen. 

De fouten, die veroorzaakt worden door de machine, ZlJn vaak 
niet als zodanig te herkennen. 20 kan bijvoorbeeld, bij een 
draaibank, waar het snijgereedschap niet goed op harthoogte 
staat, problemen bij het draadsnijden gezocht worden in bijv. 
de aanzetten, snededieptes en toerentallen. De huidige toestand 
van de machines en de realisatie van de mogelijke gevolgen 
hebben onlangs tot de beslissing geleid, om een kommissie op te 
rich ten die zich bezig houdt met de problematiek van het 
produktiemiddel (van een op te richten journaal per machine. 
waarin aHe relevante gegevens vermeld staan, tot de benodigde 
meetmiddelen bij kontrole van de machine op maatnauwkeurig
heid). Het onderhoud aan de machines bestaat, op het doorsme
ren na, uit trouble-shooting. Dit geeft duidelijk weer in welke 
situatie de afdeUng onderhoud zich op dit moment bevindt. 
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4.6 Gereedschap. 

De groep gereedschap is een verzameling van: 
-1- opspangereedschap/instelgereedschap (produktmal) 
-2- meetgereedschap 
-3- NC-programma waarin aUe informatie over de bewerkingsaf-
loop vastgelegd wordt. 
-4- werkplaatspapieren 
-5- snijgereedschap 

4.6.1 Opspangereedschap/instelgereedschap. 

De opspangereedschappen/instelgereedschappen zijn noodzake
lijk, om het produkt te positioneren en te fixeren. Oponthouden 
door deze gereedschappen, vinden niet plaats tijdens de fabrika
ge van een serie, maar tijdens het omsteUen van de machine 
voor een nieuwe serie. 

De oponthouden zijn: 
- technisch, mal beschadigd, mal niet funktioneel 
- organisatorisch, mal niet aanwezig, insteloverzicht niet korrekt 
(b. v. klokkant niet aangegeven) 

De oponthouden ZlJn te ondervangen door kontrole van de 
opspangereedschappen, voordat het omstelproces opgestart wordt. 
Of door de mal niet meer om te stellen. Dit laatste is gereali
seerd bij de horizontale bewerkingscentra (Wahli's) door ook de 
mallen, die niet noodzakelijk zijn voor produktie van de huidige 
serie, op de palletmolen te laten staan. De palletmolen kan dUs 
gezien worden als een magazijn voor ingestelde en afgestelde 
pallets. 

4.6.2 Meetgereedschap. 

Het meetgereedschap bestaat uit: 
- gereedschap dat aangeleverd wordt bij de start van een nieuwe 
serie (meetmallen) 
- 'penninggereedschap'. Dit gereedschap moet door de operator, 
tegen inwisseling van een penning, bij de gereedschapuitgifte 
gehaald worden (kalibers enz). 
- gereedschap dat in het bezit blijft van de operator (schuif
maat enz). 

De meet- en kontrole-middelen dienen goed gekalibreerd te 
zijn, om geen standaardfout te introduceren bij gebruik. Dit 
wordt gewaarborgd bij het penninggereedschap door na inleve
ring de gereedschappen te laten kontroleren door de kontrole. 
De andere gereedschappen worden na vastgelegde termijnen 
gekontroleerd (schuifmaat na zes maanden). 

Oponthouden door het ophalen en wegbrengen van gekalibreerd 
gereedschap door de operator kan worden voorkomen door deze 
gereedschappen aan te leveren, net als de snijgereedschappen. 
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De operator bedenkt zelf ZlJn meetopstelling. Dit kan bij mindel" 
eenduidige opstellingen leiden tot vertragingen. Sneller kan 
gewerkt worden vanaf een formulier, waarop de meetopstelling 
en de gebruikte meetgereedschappen vermeld staan. Een dergelijk 
formulier is in het verleden ontworpen en tijdelijk gebruikt. Het 
is gewenst, dat dit (aangepaste) for mulier gekombineerd met de 
meetlijst, die besproken is in hoofdstuk 4.4. ingevoerd wordt. 

4.6.3 Het Ne-programma. 

Het NC-programma legt de te volgen 
programmaregels. Dit wordt in een 
computer door de programmeurs gedaan. 

bewerkingsafloop vast in 
dialoogsysteem met de 

Aanpassingen zijn tijdens prod uk tie mogelijk (de meeste aanpas
singen tijdens de dry-run). Deze aanpassingen hebben tot doel 
het programma te optimaliseren. Dit optimaliseren is optimalise
ren naar bewerkingstijd (produktieverhoging). Of er struktureel 
geoptimaliseerd wordt, kan afgeleid worden uit de wijzigingen, 
die aangebracht worden, nadat het programma al is geoptimali
seerd. Bijlage 4.3 geeft een overzicht van het aantal keren, dat 
e6n serie (programma) in produktie is geweest en de laatste 
wijzigingen. Uit deze gegevens mag geconcludeerd worden, dat 
er geen struktuur is bij het aanpassen van een programma. Als 
een programma aHeen tijdens de eerste serie aangepast wordt 
(maar weI goed en in samenwerking met de programmeur), kan 
men tijdens de produktie van de volgende series ervan uitgaan, 
dat het programma in orde is en de oorzaak van een storing 
elders zoeken. De tijdwinst, die door verdere optimalisatie naar 
bewerkingstijd gerealiseerd wordt als het programma al eens is 
geoptimaliseerd. is nihil. 

Bij een programma komen lIaak in de di verse series dezelfde 
problemen naar voren (bij de vorige serie geen goede opIossing 
voor hat probleem gevonden, produkt zeer dunwandig enz). Het 
is toeval, als de programmeur/operator de problemen en de 
oplossingen bij de vorige serie nog kent. Het is derhalve raad
zaam voor ieder programma een journaal aan te leggen, waarin 
kort vermeld wordt, welke aanpassingen in het programma zijn 
doorgevoerd en waarom. Bij problemen kan dit journaal dan 
dienst doen ais informant. 

Het programmeersysteem, waamee de programma's gemaakt 
worden (RWT), heb ik onderzocht. Opname van dit verslag in de 
bijlagen is overbodig, ik volsta met het noemen van de hoofd
punten. 

- RWT is een programma, waarmee in dialoog met de computer 
NC-regels geproduceerd worden. Het springen naar de diverse 
delen van het programma is bewerkelijk. Technologische informa
tie wordt niet door dit programma geproduceerd (weI beperkt 
mogelijk), maar ingevuld door de programmeur (dus geen eendui
dige gegevens in de programma's). 
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- De NC-regels staan in machinetaal. Hierdoor is het programma 
door aUe partijen even goed leesbaar en wordt er gekommuni
ceerd op hetzelfde nivo. Een hogere programmeertaaL die een 
door de programmeur te schrijven source-programma m.b. v. een 
post-processor omschrijft naar machinetaal. is overzichtelijker en 
kan m.b.v. een ander post-processorprogramma gebruikt worden 
voor een ander (nieuw) produktiemiddel. Nu moet dit programma 
helemaal opnieuw geschreven worden. 

- Het RWT-systeem is slecht onderhouden. Onderhoud aan de 
software werd incidenteel door stageaires gedaan. Door een 
matige dokumentatie zijn fouten achteraf bijna onoplosbaar. 
Ook de opgedane kennis komt niet ten goede van Oldelft. Door 
een van de programmeurs, naast zijn funktie ais programmeur. 
te benoemen tot systeembeheerder is dit probleem opgelost. 

Een programmeersysteem met automatische generatie van de 
technologische gegevens en goede kontrolemogelijkheden van de 
bewerkingsafloop levert een kwalitatief goed programma, dat 
vertraging door aanpassingen op de werkvloer voorkomt. 

Over de bewerkingsafloop zijn binnen de NC-afdeling mondelinge 
afspraken gemaakt. Het konsekwent nakomen van deze afspraken 
verhoogt de leesbaarheid van het programma en door bijstellen 
van de diverse bewerkingsvolgordes is realisatie van een optima
Ie afloop mogelijk. Ook voor het opleiden van programmeurs 
(job-rotation I invallen tijdens vakantie of ziekte) is het vast
leggen van de gemaakte afspraken gewenst. 
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4.6.4 De werkplaatspapieren. 

De werkplaatspapieren ZlJn de informatiedragers in de produk
tie. De gegevens bestaan uit: 
- produktgeometrie (tekening) 

te gebruiken materiaal 
- routing 

te gebruiken gereedschappen. 

De eerste twee punten worden vastgelegd in het ontwerp. Door 
deze punten wordt echter ook de (on)mogelijkheid van de 
produktiebepaald. De ontwikkeling, dat de ontwerpafdeling 
steeds meer gaat kommuniceren met de produktieafdelingen. is 
positief en de beste oplossing tot beheersen van de fabrikage
kosten. (De ontwerpafdeling gaat steeds meer over tot het 
bematen· van de tekeningen volgens NC, ontwerpen van gietteke
ningen worden door de NC-werkvoorbereiding gekontroleerd op 
maakbaarheid enz.) 

De routing wordt vastgelegd door de werkvoorbereiding. Het 
aantal bewerkingsstappen (en daarmee de doorlooptijd) worden 
hierin vastgelegd. Het weloverwogen vastleggen van deze routing 
is dus een eis om tot beheersbare korte doorlooptijden te 
komen. 

Ook de te gebruiken gereedschappen worden bepaald door de 
werkvoorbereiding. Speciale gereedschappen worden na over han
diging van een schets door de gereedschaptekenaars uitgewerkt 
en in de gereedschapmakerij gefabriceerd. Door een goede keuze 
van gereedschappen door de werkvoorbereiders is dus een 
optimale produktie mogelijk en daarmee korte bewerkingstijden. 

4.6.5 De snijgereedschappen. 

De snijgereedschappen ZlJn een belangrijke bron van storingen 
in het produktieproces. Snijgereeschappen zijn samenstellingen 
met aan een uiteinde de machinehouder en aan het andere 
uiteinde het snijdend gedeelte van het gereedschap. Hier tussen 
bevinden zich eventueel verlengstukken, spandelen enz. 

De snijgereedschappen veroorzaken de volgende storingen: 

- Oponthouden door een te lage kwaliteit van het snijgereed
schap. Bijv. als het noodzakelijke gereedschap niet beschikbaar 
is en een vervangend gereedschap wordt ingezet, of als het 
gereedschap niet goed geslepen is (de slijperij beschikt bijv. niet 
over machines om frezen goed te slijpen). Deze oponthouden zijn 
te voorkomen door een goed gereedschapbeheer, kontrole en een 
goede normstelling. 

- Stilstand van de machine t.g. v. bijstellen van een kompensatie 
(nodig als door slUtage van het gereedschap de bewerkingsnauw
keurigheid niet meer kan worden gerealiseerd). Dit is te beper
ken door: 
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- het gebruik van gereedschappen die minder slijtgevoelig 
zijn (bijv.gereedschappen voorzien van coatings) 

- het kiezen van een optimale bewerkingsmethodiek (altijd 
voor- en na-bewerken verplaatst de slijtage van het na
bewerkingsgereedschap naar het veel minder nauwkeurige 
voorbewerken) 
programma's programmeren op de voor slijtage minst kri
tische tolerantiegrens (nu wordt op het midden van het 
tolerantiegebied geprogrammeerd) I waardoor een veel 
grotere slijtage toolaatbaar is. 

Stilstand van de machine t.g.v. vervangen van een snijgereed
schap (nodig als de slijtagegrens van het gereedschap bereikt is). 
Door voorspelling van de slijtage kan onderbreking van de pro
duktie voor het wisselen van gereedschappen voorkomen worden, 
of wordt deze wisseltijd tot een minimum beperkt (extra identie
ke gereedschappen klaarzetten 'zustergereedschappen'). De huidi
ge situatie bij Oldelft is als voIgt: 
De operator meet van tijd tot tijd de diverse afmetingen en 
oppervlaktekwaliteit van het produkt en stelt aan de hand van 
de gevonden waarden: 

- de offsets bij 
verwijdert het snijgereedschap en loopt met dit 
gereedschap naar de gereedschapuitgifte/gereed
schapinsteller I die een ander snijgereedschap geeft/ 
instelt. Na terugplaatsing van dit nieuwe gereedschap 
wordt de nieuwe offsetwaarde ingevoerd en gekon
troleerd. Hierna wordt verder gegaan met de produktie. 

Het een en ander heeft de volgende gevolgen: 
- ais de operator te laat meet wordt afkeur gefabriceerd. 
- het vervangen van een gereedschap gebeurt bij stilstaande 
machine, waardoor produktieverlies optreedt. 
- extra produktieverlies wordt veroorzaakt door het lopen naar 
de gereedschapui tgifte/gereedschapinsteller. 
- het uitgeven van gereedschap kan vertraagd worden. doordat 
l,f::t f1~Wf;:nstl':: flel 'f::bI1sl':lV;tp niet op vn(JrrQq1l liCIt in hdt Q'fi,iprnq 

\::1\l:.;::dn. V unul l hel IlhllJi.\:,.:Lh 1 biJ UE3 Gentt ale onl villlYSt tnoeten 
<1all UJ.dUWC yon,outjlJllal!l!clI Lvcycvvonl Wvl'dcll (I.UL Illaya:dJlI 
wordt m.b. v. Logis beheerd). Deze ruimte is echter aUeen 
overdag hernando waardoor tijdens de ochtend" en dvond-ploeg 
zeer lange wachttijden voor een nieuw gereedschap ontstaan. 
(Het verwisselen van een snijgereedschap bedraagt in normale 
gevallen 10 tot 15 minuten. kan echter oplopen tot 1 of 2 uur). 
De extreem lange wachttijden zijn op te vangen door het 
centrale magazijn oak tijdens de ploegen te bemannen. De 
gooderen, dIe verbruikt worden, mooten dan weI in Logis afge
boekt worden. om de 'chaos' in het grijpmagazijn niet te 
verhuizen naar het centrale magazijn. Een betere methode is 
hat hantaren Vdn een minimum voorraad in het grijpmagazijn. 
Ais een artikel deze minimum grens passeert kan een notitie 
gemaakt worden. Deze notities kunnen dan enkele malen per dag 
verwerkt worden. 
Ook door het niet aanwezig zijn van een insteller kan vertra
ging optreden (er zijn twee instellers, die werken in ploegen-
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dienst, waardoor 
probleem wordt 
worden. 

een gat 
opgelost 

ontstaat bij ziekte en verlof). Dit 
zodra reserve-instellers opgeleid 

De problematiek rond de snijgereedschappen wordt in het 
volgende hoofdstuk verder besproken. 

32 -



- snijgereedschap -

5 Snijgereedschap. 

De problematiek van de snijgereedschappen ZlJn een belangrijk 
aandachtspunt van mijn eindstudie geweest. Vandaar dat ik in 
dit Iaatste hoofdstuk nog iets dieper op de problematiek van 
deze gereedschappen inga. Met name zal ik het gereedschapbe
heer voor de twee horizon tale bewerkingscentra (Wahli's) en de 
(Oldelft)normalisatie bespreken. 

5.1 Gereedschapbeheer t.b.v. Wahli-bewerkingscentrum. 

Deze in december '87 geleverde machines kunnen diverse produk
ten willekeurig na elkaar bewerken. De opspanmallen voor de 
produkten staan op pallets in een palletmolen. Deze palletmolen 
kan gezien worden ais een buffer, met voor fabrikage geschikte 
produkten. Als nu meerdere series gelijktijdig geproduceerd 
worden, kan de handtijd (die bij de traditionele freesbank 
onvermijdelijk is) van het ene produkt, vallen binnen de fabri
kagetijd van een ander produkt. De machine kan dus kontinu in 
produktie blijven. 

5.1.1 Het kettingmagazijn. 

Het gereedschapmagazijn van de Wahli bestaat uit twee kettin
gen, die beide plaats bieden aan 64 gereedschapssamenstellingen. 
De drie eerste plaatsen in de eerste ketting mogen niet voorzien 
worden van gereedschappen, omdat deze posities gebruikt worden 
voor het verplaatsen van de gereedschappen van de tweede naar 
de eerste ketting (met een grijper). Het plaatsen van gereed
schappen (uit de eerste ketting) in de hoofdspil vindt ook met 
een grijper plaats. In totaal kunnen dus maximaal 125 gereed
schappen in het magazijn geplaatst worden. Een plaats wordt 
gereserveerd door een meettaster, zodat 124 plaatsen overblijven 
voor snijgereedschappen. 
Gereedschappen met een lengte groter dan 280 mm kunnen niet 
worden toegelaten. Gereedschappen met een diameter groter dan 
95 mm nemen drie plaatsen in beslag. 

5.1.2 De kompensaties. 

De snijgereedschappen kunnen een, twee of drie kompensaties 
(verschil t.o.v. gebruikte referentie in het programma) nodig 
hebben in het Ne-programma. 

- Een kompensatie, als het gereedschap bepaald is door zijn 
lengte (bij bijv.boren Iigt de diameter vast. en wordt het 
gereedschap door zijn lengte bepaald). 
- Twee kompensaties, ais het gereedschap zowel een variabele 
lengte als diameter heeft (bijv.frezen). 
- Drie kompensaties, ais het gereedschap twee verschillende 
Iengtes en een diameter heeft (bijv. schijffrezen kunnen aan 
beide zijden van de schijf bewerkingen uitvoeren, dus twee 
Iengtes). 
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De machine kan echter maar 200 verschillende kompensatiewaar
den laden. Van deze kompensaties zijn er 3 gereserveerd voor 
de besturing zeIf, en 3 voor de meettaster. In totaal zijn er 
dus 194 kompensaties beschikbaar voor de snijgereedschappen. 
Een eenvoudige rekensom laat zien. dat per gereedschap 194/124 
= 1.6 kompensaties beschikbaar zijn. Siemens. de fabrikant van 
de besturing, kan een systeem leveren. waardoor per ingevoerd 
snijgereedschap drie kompensaties beschikbaar zijn. Dit systeem 
is niet aangeschaft. 

De besturing kan de kompensaties op de volgende manieren 
oproepen: 

direkt. in het NC-programma wordt direkt na de oproep van 
het gereedschap het kompensatienummer opgeroepen bijv. T1000 
040 (T=toolnummer,D=kompensatienummer). Bij het offsetnummer 
040 moet dan (in de besturing van de machine) de offsetwaarde 
van het gereedschap staan (bijv.182.32 mm). 

indirekt. in het NC-programma wordt na de oproep van het 
gereedschap het kompensatienummer met een kode opgeroepen 
bijv T1000 D25+R80. De kode heeft de volgende stappen tot 
gevolg: 

de machine zoekt het basiskompensatienummer van het 
gevraagde gereedschap op. Dit getal (kleiner dan 100) 
wordt ingevoerd in de besturing van de machine bij 
plaatsing van het snijgereedschap in het magazijn bijv. 
015. 

- de machine telt bij dit getal een bedrag op (dit bed rag 
staat vermeld in de kode. hier 25) 
bij het resulterende offsetnummer (040) staat de offset
waarde van het gereedschap (bijv.182.32). Deze waarde 
wordt opgeroepen. 

Het nadeel van de direkte oproep is. dat deze waarden in het 
NC-programma moeten staan. Door het geringe aantal beschikba
re kompensaties is men dus verplicht om de offsetnummers vlak 
voor de produktie in te voeren. Dit is bij generatie van het 
programma m.b.v. een post-processor eenvoudig, maar moet 
handmatig gebeuren bij het RWT-systeem. Dit werkt fouten in de 
hand. Het systeem van Siemens maakt het vlak voor produktie 
invoeren van de offsetnummers overbodig, omdat door dit 
systeem 'oneindig veel' offsets oproepbaar zijn. 

De tweede methode is dus, bij de gegeven omstandigheden, de 
beste oplossing. 
De optelwaarde in de kode kan ieder willekeurig getal zijn. De 
keuze is echter optimaal, als het kettingmagazijn geheel benut 
kan worden en een maximale flexibiliteit bestaat voor de keuze 
van het aantal gereedschappen met een, twee of drie kompensa
ties. 

De keuze kan gemaakt worden na bestudering van de mogelijke 
situaties. In aUe situaties is 000. 099 en D199 (D=kompensatie) 
gebruikt voor het besturingssysteem en dus niet beschikbaar. 
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Situatie 1: De uitgangssituatie. D96 tim D98 worden gebruikt 
voor de meettaster, D190 tim D198 worden gebruikt voor een 
palletpoolprogramma. Dit programma zorgt ervoor, dat aIleen 
pallets waarop produkten zijn gemonteerd, bewerkt worden. Het 
programma wordt niet gebruikt, omdat dan de NC-programma's 
als onderprogramma ingelezen moeten worden. Het nut van dit 
palletpoolprogramma is overigens zeer gering. Deze situatie is 
afgebeeld in figuur 5.1. In deze figuur is het aantal te plaatsen 
tools (gereedschappen) vertikaal uitgezet tegen de optelwaarde 
(horizontaal). Dit is gedaan voor gereedschappen met een (Leng
te-)kompensatie, voor gereedschappen met twee (Lengte- en 
diameter-)kompensaties en voor het totaal aantal gereedschappen 
(de keuze van de optelwaarde voor de gereedschappen met een 
kompensatie is dan al vastgelegd). Gereedschappen met drie 
kompensaties worden behandeld als een gereedschap met een 
kompensatie. Deze gereedschappen ZlJn niet in deze figuur 
opgenomen, omdat ze slechts sporadisch voorkomen. 
Situatie 2: Als situatie 1, zonder palletpoolprogramma (fig 5.2) 
Situatie 3: Ais situatie 1, D96 tim D98 verplaatst naar D187 tim 
D189 (fig 5.3) 
Situatie 4: Als situatie 1, zonder palletpoolprogramma en 096 
tim D98 verplaatst naar D196 tim D198 (fig 5.4) 

Resultaten: 

Sit.l: max 96 tools met 1 komp. en max 61 tools met 2 komp. 
Sit.2: max 96 tools met 1 komp. en max 66 tools met 2 komp. 
SiL3: max 99 tools met 1 komp. en max 61 tools met 2 komp. 
Sit.4: max 99 tools met 1 komp. en max 69 tools met 2 komp. 

Situatie 4 is het meest gunstig. en is als basis gebruikt voor de 
be paling van de kodes. In de geschetste situatie bijft een 
offsetnummer ongebruikt, namelijk D27. Door deze kompensatie 
op te vullen met een vast kompensatienummer van de meet taster 
ontstaat het volgende beeld voor de optima Ie situatie: 

gereedschappen met een kompensatie: kode = D97 + R80 
max 99 gereedschappen met een kompensatie in het magazijn 

- gereedschappen met twee kompensaties: 
lengtekompensatie oproepen met DOG + R80 
diameterkompensatie oproepen met D71 f R80 

max 70 gereedschappen met twee kompensaties in het magazijn 
gereedschappen met drie kompensaties: 

lengtekompensatie oproepen met D97 + ROO 
diameterkompensatie oproepen met D98 + R80 
'breedtekompensatie' oproepen met D99 + R80 

max 32 gereedschappen met drie kompensaties in het magazijn 
- de meettaster maakt gebruik van de kompensaties D28, D197 
en D198. Deze kompensaties worden direkt opgeroepen, in 
tegenstelling tot de snijgereedschappen. 
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5.1.3 De gereedschapnummering. 

Bij de vorige horizontale bewerkingscentra bestand geen relatie 
tussen de gekozen gereedschapssamenstelling en het gereedschap
nummer (toolnummer). Ook bij de vertikale bewerkingscentra 
bestaat deze relatie niet. Dit heeft tot gevolg, dat ieder pro
gramma kan beginnen met toolnr 1, waarna toolnr 2 voIgt enz. 
Bij het herschrijven van deze programma's voor de Wahli's kan 
deze taktiek niet meer gevolgd worden. Bij een mix aan produk
ten kan met een toolnr vele samenstellingen bedoeld worden, 
immers toolnr 1 is in programma 1 bijv. een center boor en in 
programma 2 bijv. een kopfrees. 

Een soortgelijke strategie kan bereikt worden met doornummeren 
van de gereedschappen. Voor programma L waarin 20 verschil
lende gereedschappen gebruikt worden, verandert er niets. 
Progamma 2 begint nu niet met toolnr 1, maar met toolnr 21 
enz. Deze methode heeft de volgende nadelen: 
- in twee opvolgende programma's kunnen toolnrs dubbel ge
bruikt worden, als de samenwerking tussen de programmeurs niet 
optimaal is. Om dit te voorkomen is registratie van de gebruikte 
toolnrs noodzakelijk. 
- het is moeilijk te bepalen. welke gereedschappen vaal< ge
bruikt worden. Hierdoor wordt beheer van de machineopnames 
onmogelijk. 
- normwijzigingen 
gereedschappen, die 
baar zijn. 

kunnen niet doorgevoerd worden, omdat de 
gewijzigd moeten worden, niet detekteer-

- het aantal gereedschappen. 
produkten in de palletmolen, is 

benodigd voor fabrikage van de 
hoog. 

Besloten is, om van deze werkwijze af te stappen. De nieuwe 
strategie is als voIgt: 
De benodigde gereedschappen worden ingedeeld in groepen en 
voorzien van een nummer. Bij de indeling in groepen is een 
onderverdeling gemddkt nctar het aantal vlakken, dat het snijge
reedschap bewerkt. Ieder genormeerd snijgereedschap is nu voor
zien van een nummer. De snijgereedschappen, die niet voorzien 
kunnen worden van een nummer, ZlJn de speciaalgereedschappen 
(samenstelling nag niet bekend) en de kottergereedschappen 
(iedere diameter kan ingesteld worden). Deze gereedschappen 
worden ook ingedeeld in groepen. Met een computerprogramma 
worden deze groepen beheerd en eventueel uitgebreid met nieuwe 
gereedschapssamenstellingen. In figuur de globale indeling 
weergegeven van de toolnummers. De kombinatie van het gereed
schap met het toolnummer is voor de spiraalboren weergegeven 
in figuur 5.6. ledere gereedschapssamenstelling met bijbehorend 
toolnummer staat opgeslagen in de computer, zodat bij bijvoor
beeld een normaanpassing maar een gereedschapssamenstelling 
aangepast hoeft te worden om aIle NC-programma's te updaten. 
Figuur 5.7 is een voorbeeld van een samenstelling. 
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5.1.4 Het beheer m.b.v. een computerprogramma. 

Bij het opstarten van een fabrikageserie moet bepaald worden: 

welke, voor fabrikage noodzakelijke snijgereedschapkombina
ties (toolnummersL die niet in het kettingmagazijn staan, 
toegevoegd moeten worden. Deze gereedschappen moeten door de 
gereedschapinsteller worden samengesteld en ingesteld/gemeten. 

welke kompensatienummers deze gereedschappen gebruiken. 
Deze gegevens zijn bij een produktmix, die bestaat uit slechts 
enkele produkten, handmatig te bepalen. De komplexiteit neemt 
echter snel toe bij een toe name van het aantal NC-programma's 
op de machine, het aantal gereedschappen in het kettingmaga
zijn en bij berekening van het benodigd aantal zustergereed
schappen (aantal identieke gereedschappen, dat noodzakelijk is 
om de serie te kunnen fabriceren, rekening houdend met slijta
gel. 

Om fouten in de voorbereiding te voorkomen. is een compu
terprogramma nodig, dat de noodzakelijke gegevens bepaalt. Een 
dergelijk programma is niet te koop. Bij ontwerp van het 
programma zijn de volgende eisen gesteld: 

- de bediening van het programma dient zo eenvoudig mogelijk 
te zijn (menugestuurd, helpfunktie). 
- de invoergegevens moeten zo veel mogelijk gekontroleerd 
worden op fouten. 
- het programma moet een beheerprogramma zijn, dus niet alleen 
de noodzakelijke (zuster-)gereedschappen met bijbehorende kom
pensaties moeten bepaald worden, maar ook de versleten gereed-
schappen moeten bepaald worden (zodat de operator deze 
gereedschappen kan verwijderen). 
- de uitvoer van het programma moet gereed ZlJn voor het 
produktieproces (instellijst VOOr gereedschapinsteller (fig 5.8), 
overzichtlijst voor de operator (fig 5.9). invoeren kompensaties 
m.h.v. DNC). 
~- programma 20 overzichtelijk mogelijk, om eventuele aanpas
singen in de toekomst mogelijk te maken (springen naar loops 
i.p.v. regelnummers, gebruik van zoveel mogelijk gedefinieerde 
variabelen Lp.v. het direkt opnemen van data in het program
ma). 

De akties, die genomen moeten worden bij het opstarten van een 
serie (t.a.v. het gereedschapbeheerL zijn weergegeven in figuur 
5.10. 

De flow-chart voor dit programma is weergegeven in fig 5.11. 
Het stap voor stap bespreken van de diverse fasen van het pro
gramma aan de hand van het flow-chart of het uitgewerkte pro
gramma, is in het kader van dit verslag niet zinvol. 

De gestelde eisen aan het programma zlJn gerealiseerd door 
kreatie van een schaduwgereedschapmagazijn in de computer 
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(direkte kommunikatie met het magazijn is niet mogelijk) en het 
gebruik van slijtagegegevens op de volgende nivo's: 

-1- Gereedschapnivo, de standtijd van het gereedschap bij 
bewerking van de produktmix. De bewerkingskondities zijn per 
produkt verschillend, waardoor een nauwkeurige berekening van 
de standtijden onmogelijk wordt. Deze standtijd kan globaal 
bepaald worden d.m.v. de ekonomische standtijd of d.m.v. 
metingen. Momenteel wordt de ekonomische standtijd uitgewerkt 
door een MTS-student. Bij be paling van de standtijd uit metin
gen, is het statistisch betec dat niet het gemiddelde van de 
waarnemingen beschouwd wordt als standtijd, maar de verwach
ting die geldt volgens de Weibull-verdeling (zie bijlage 5.12, 
waarin een onderzoek van A.G.M. Buiteman (lit 4) opgenomen is 
naar de levensduur van gereedschappen) . 

.. ·2- Programmanivo, de slijtage van het gereedschap bij bewer
king van 1 produkt met het beschouwde programma. Schattingen 
voor deze slijtage kunnen gebaseerd zijn op het verspaningsvo
lume (invloeden van verspaningskondities en het te bewerken 
materiaalL of uit metingen (zie opmerking bij punt 1). 
Historische gegevens over standtUden zijn niet aanwezig bij 
Oldelft. Zodra gegevens over standtijden beschikbaar zijn en 
verwerkt in de gereedschapssamenstellingen en de gereedschaps
lijsten behorende bij een NC-programma, berekent het program
ma automatisch het aantal benodigde zustergereedschappen, dat 
in de ketting geplaatst moet worden. De gereedschapwisseltijd 
tijdens produktie daalt dan tot 0 (de gereedschapwisseltijd bij 
aanvang van een serie blijft bestaan, omdat de gereedschappen 
handmatig in het magazijn geplaatst moe ten worden). Een indruk 
van de tijdwinst, die hierdoor optreedt, is geschetst in bijlage 
5.13. 
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5.2 Normalisatie van snijgereedschappen. 

Oldelft heeft voor diverse aspekten van de produktie handboe
ken of normboeken samengesteld. Ook v~~r de snijgereedschap
pen zijn normboeken aanwezig. 

Het op peil houden van de snijgereedschapnormen vieL tot eind 
vorig jaar. onder de verantwoordelijkheid van de normalisa
tieafdeling. Door een minder goede kommunikatie tussen de 
fabrikage en de normalisatieafdeling werd het dynamische proces 
van normeren vertraagd. De verantwoordelijkheid voor de 
snijgereedschapnormen ligt nu bij een gereedschapkommissie. 
Deze kommissie bestaat uit mensen, die in de Mechanische 
fabrikage aan de Oostsingel werken en dus zeer nauw betrokken 
zijn bij de besproken materie. Het daadwerkelijk beheren van de 
snijgereedschapnormen wordt gedaan door de NC-werkvoorberei
ding (een persoon is hier kontinu mee belast). 

De gereedschappen zijn als voIgt ondergebracht in de diverse 
(norm)bladen: 

U-normen: snijgereedschappen, verlengstukken, reserveonder
delen enz. (aUes vanaf de machineopname). 

- Q-normen: machineopnames 
opspanplaten enz.) 

en opspangereedschap (klemmen, 

H-gereedschap: hierin bevinden zich aUe mogelijke gereed
schappen als bezems. schoonmaakmiddel enz. (ook snijgereed
schappen). Deze snijgereedschappen moeten uit dit hestand 
verwijderd worden door ze te laten vervaUen. of op te nemen 
in een U-norm. 

- G-gereedschap: ane niet genormeerde gereedschappen (volgens 
Oldelft niet genormeerd, het kunnen echter weI koopdelen zijn). 
Beheer van deze gereedschappen is vrijwel onmogelijk. Het ge
bruik van deze gereedschappen in meerdere programma's berust 
op toevaL Dft heeft tot gevolg dat in het G-gereedschapbestand 
vele nagenoeg identieke gereedschappen voorkomen. Deze situatie 
is aan het veranderen. Snijgereedschappen. die nOOig zijn voor 
produktie, en niet voorkomen in de normbladen, worden opgeno
men in een 'alternatieve' norm. Naast de omschrijving van het 
snijgereedschap wordt in de norm het tekeningnummer opgeno
men, waarvoor het bestemd is. Aan de hand van het aantal 
tekeningnummers kan het gereedschap opgenomen worden in een 
definitieve norm. De voordelen zijn; de snijgereedschappen zijn 
in de U-map altijd op te zoeken en de gereedschappen worden 
m.b.v. Logis beheerd. 

Een goede kwaliteit van de normen is om de volgende redenen 
belangrijk: 

minimaliseert de problemen met gereedschappen op de werk
vloer. 
- minimaliseert de kosten: 
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- beheersing van het produktieproces 

- 1agere voorraadkosten door minimalisatie van de diversiteit 
aan snijgereedschappen. 

- 1agere fabrikagekosten door mindel" storing en hogere 
produktiviteit. 

Het verhogen van de kwaliteit van de normen wordt door de 
volgende oorzaken bemoeilijkt: 

grote voorraden maken vervangen van een gereedschap door 
een beter type duur (de voorraad wordt incourant). 
buiten de norm om bestellen van standaardgereedschap door: 

- lange levertijden (intern verwerken van de bestelbon duurt 
co. 5 weken) 
'koopjes', die benut worden door de inkoop. 

geen/slechte toetsing van de niet-norm-gereedschappen, die 
besteld worden, met de normen (voldoet de norm). 
- geringe mogelijkheid tot beproeving van gereedschappen en 
slechte rapportage over de beproeving bemoeilijken het invoe
ren van betere snijgereedschappen. 
- een behoudend karakter werkt de invoering van normwijzigin
gen tegen. 

voorschrijven van niet-normgereedschap door de werkvoorbe
reiding. (Om een goed beeld te krijgen hoeveel gereedschappen 
buiten de U-norm gebruikt worden, zijn de gereedschaphouders 
voor draaiprogramma's bestudeerd. die voorgeschreven z:ijn door 
de NC-programmeurs. 5% tot 16% van de houders bij draaibewer
king en blijken niet standaard (zie bijlage 5.14).) 

een kapaciteitstekort bij de aanmaak/onderhoud van de 
normen. Dit probleem speelt, omdat het updaten van de aanwezi
ge normen (vaak van matige kwaliteit) veel tijd vergt. Gesteld 
kan worden, dat er geen tijd gevonden wordt, om de bestaande 
normen konstruktief opnieuw op te bouwen, maar oude normen 
'slechts' opgelapt worden. De norm en worden dus eerst opge
schoond in Logis en ingevoerd in een pc. Als deze fase achter 
de rug is, zal begonnen worden met het toetsen van de bestaan
de normen aan de (veranderde) wensen van Oldelft. 

Doordat veel problemen ontstonden door spiraalboren, is deze 
norm 0.1 konstruktief gewijzigd. De aanpak was als voIgt: 

- verzamelen van de benodigde bewerkingsprocessen, waarin ge
board wardt (tappen, ruimen enz). 
- verzamelen van de bijbehorende tolerantievelden. 
- deze gegevens zijn uitgezet in een grafiek. waarna de meest 
optimale boordiameters bepaald zijn (fig 5.15). 
-. boordiameters, die buiten deze reeks vallen en toch noodza
kelijk zijn voor de produktie (bijv. voor boormallen). worden 
opgenomen in een alternatieve norm. 
- verzamelen van de gegevens om trent de boorgeometrie per fa
brikant en de optimale boorgeometrie bij de te bewerken materi
alen. 
- na koppeling van de boordiameters, geeiste boorgeometrie en 
geometrie geleverd door de diverse fabrikanten, zijn de eisen 
t.a. v. de leveranders ingevoerd in Logis. 
- normbladen zijn gemaakt en uitgegeven. 
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- snijgereedschap -

- De relatie bewerking-boordiameter is vastgelegd in een tabel, 
die bij de produktie gebruikt kan worden. Deze tabel is voor de 
NC-programmeurs uitgebreid met de bijbehorende toolnummers 
(fig 5.6). 
- Hierna volgen de akties voor het magazijn (uitselekteren van 
de boren. magazijnvoorraad van de boren invoeren in Logis) en 
de werkvoorbereiding (aanpassen gereedschaplijsten enz). 
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- beheersing van het produktieproces -
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- conclusies en aanbevelingen -

Conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies: 

De doorlooptijd is niet gelijk aan de bewerkingstijd van de 
totale serie + de theoretische wachttijd voor het produktiemiddel 
+ de theoretische transporttijd. Door beheersing van de totale 
wacht- en transport-tijd kunnen betrouwbare schattingen van de 
doorlooptijd gemaakt worden. 

De diverse faktoren in de produktie worden niet beheerst. 

Er is geen overzicht over de aanwezige speciaalgereedschappen. 
Dit kan opgelost worden door gebruik van de 'alternatieve' 
normen te verplichten. 

Afspraken over de bewerkingsmethodiek ZlJn mondeling, waardoor 
programma's niet eenduidig van opzet zijn. Toetsen en bijstellen 
van de gevolgde bewerkingsmethodiek wordt hierdoor moeilijk. 

De diversiteit aan snijgereedschappen is hoog, waardoor het 
beheer komplexer wordt en de kennis over een specifiek gereed
schap afneemt. 

De gereedschapwisseltijd (en kosten) ZlJn onnodig hoog. Door 
het introduceren van 'zustergereedschappen' worden de wissel
kosten geminimaliseerd. Een introduktie is alleen mogelijk bij 
bekende standtijden. 

Wijzigingen worden doorgevoerd op grond van de huidige pro
blemen. Er wordt niet geanaliseerd in hoeverre de gevonden op
lossingen een blijvend karakter hebben. De genomen beslissin
gen worden niet vastgelegd, zodat oplossingen vanuit historisch 
oogpunt onmogelijk genomen kunnen worden. 

De kwaliteit van de aangeleverde gereedschappen en het 
produktiemiddel laat vaak te wensen over. Hierdoor ontstaan niet 
alleen oponthouden, maar dit ondergraaft ook de motivatie en 
het vertrouwen tussen de afdelingen. 

Aanbevelingen: 

Middelen om te komen tot een beheerste fabrikage, moeten 
ontwikkeld en/of ingevoerd worden (standtijden, verspaningsge
gevens, meetkaart voor produktie enz.). Zeker zo belangrijk is 
ook de kontrole op het gebruik van de middelen. Dit is noodza
kelijk, om verwateren te voorkomen en bijstellen van gegevens 
mogelijk te maken. De draagkracht wordt versterkt, als een 
persoon het werken volgens de vastgestelde methodieken bij 
aUe afdelingen kontroleert (de rentabiliteit moet volgen uit een 
kosten-baten-analyse). Hierdoor worden afdelingsgebonden varia
ties op de methodieken uitgesloten. Een dergelijke persoon 
verliest zijn nut, als niet korrigerend opgetreden kan worden. 
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-. beheersing van het produktieproces -

De kwaliteit van aangeleverde gereedschappen kan verbeteren 
door het samenstellen van werkgroepjes, die de problemen t.a. v. 
het aangeleverde gereedschap analyseren en aangeven, waar de 
problemen veroorzaakt worden. Deze oorzaken kunnen dan 
verholpen worden (methode analoog aan de werkgroep. die mo
menteel aIle oorzaken en gevolgen van problemen rond het 
produktiemiddel analYBeert). 

Start een eenvoudig systeem van mlmmum voorraadbeheersing bij 
het grijpmagazijn. Hiermee worden lange gereedschapwisseltijden 
voorkomen. 

Benoem een NC-programmeur tot systeembeheerder. Reserveer 
een gedeelte van zijn tijd voor systeemonderhoud, ontwerp van 
hulpprogramma's enz, waardoor de produktievoorbereiding sneller 
en met minder fouten kan verlopen. 

Ontwerp een lijst, waarop het verloop van het produktieproces 
gevolgd kan worden (meetlijst) en de meetopstelling aangegeven 
is. Hiermee kan, samen met het aanleveren van aUe gereedschap
pen, een minimale insteltijd gerealiseerd worden en uitval/afkeur 
tot een minimum beperkt blijven. 
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figuur 1.1 -

figuur 1.1. Organisatie van Oldelft. 
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figuur 1.2 -

figuur 1.2. Schematische opzet van relaties in Logis. 
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figuur 2.1 -

figuur 2.1, De opbouw van een produkt. 

!hichtki Jker 

funktionele units 
f 

kamera 

I 

subsamenstelli n. lenzenpakket 

onderdelen hUls 
is-

lenzen huis 

Gegevens ontleent aan: 'Bewerkingen in de massafabrikage' van 
F. Doorschot 
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figuur 

***If* 
+++++ 

- figuur 2.2 -

2.2, Vorming van een produkt. 

.:;; ontwikkeling 
produktiemiddel 
produktie 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ \+/ 
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+ 
+ 
+ 
+ 

produkt (++++++++++( robots 
flex. automat. 

+ 
\ I \+1 
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+ \11 
++++< subsamenstellingen <++++++++++< magazijn 

r---' /+\ 
\1/ / \ + 
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+ \ / + 

I 
+++> BM-machines 

gereedschap \ / + / \ /*\ 
mallen >++> onderdelen. specifiek >+++ * 
produktiemiddelen <---I L-) * 

/*\ I 

* \1/ 
funktionele units 

/*\ 
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* \ / 
subsamenstellingen 

/*\ 

* 
1< \ / 

onderdelen 
/*\ /*\ 

1< * 
\ / * * \ I 

standaard specifiek ->--------~----------(-/:\ /:\ I 
1< * \ / 

magazijn ***'1. gereedschapwerktuigen 

1< 

* 

\1/ * 
funktione e units 

/*\ 
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1 
/:\ 

\ / * 
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1< * 
\/* *\/ 1 

/*\ /*\ 

speci iek standaard 
/*\ /*\ 

1< 

* 
***** 

* 
* 

magazijn 

Gegevens ontleent aan: 'Bewerkingen in de massafabrikage' van 
F. Doorschot 
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- figuur 2.3 -

figuur 2.3. Nieuwe lay-out van de mechanische produktie. 

I 1 2 
[J, ... 1 ! 9 

leslokaal 1~1 

11 

1~~------------------~H 

2 
2 

1 ~ produktieleiding 
2 = planning (i) I werkuitgifte 
3 = werkvQorbereidtng 
4 = NC-werkvQorbereidtng 
5 = .echanische bedriifsschool 
b ~ onderhoud machinepifK 
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r---- - ---- 9 

9 

-
7 = ontvangst goeaeren / lagaLijnen 
8 = aechanlsche praduktie 1 <centrale progra.leerafdelingl 
9 = mechanische produktie 2 

10 = opperiaktebehandeltngen / lijlen 
. 11 = enkelfabrikage I gereedschaplakerij 

12 = mechanische Kontrole 



- figuur 2.4 -

figuur 2.4. Relaties tussen de afdelingen. oude lay-out. 
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, , ' 

..... -~ ..... ~-.-.- ...... ~ ... .....:...-.• \ .. 7'--,~ :.:;.;-,..,-~ .:!-':.. 

__ ' .' " .,.J~_]l:] 
f_, __ ._,_, ____ o_r.. _____ ,_,_,_. . .. c::: •. _!!!iC 

1 : produktieleiding 
2 = planning (al I werkuitgifte 
3 : werkvoorbereiding 
4 : NC-werkvaorberetding 
5 = mechanische bedrijfsschool 
6 : onderhoud machinepark 

7 : ontvangst goederen la) I magazijnen 
8 = lecnanlsche praduktie 1 (centrale progralaeerafdeling) 
9 = mechanische produktie 2 

10 = apperlaktebehandelingen I lijlen 
11 : enkelfabrikage lal I gereedschapmakerij 
[2 : lechanische tantrale 

\ 

; "r']-~~\ 
.~~ "Il 
: ' ",\ 

~,-.~\. 

Het aantal lijnen 
het belang van de 

tussen twee afdelingen is een indikatie voor 
relatie. 
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figuur 2.5 -

figuur 2.5. Relaties tussen de afdelingen. nieuwe lay-out. 
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1 = produktieleidinq 
2 = planning (a) I lIerkultgifte 
3 = werkvoorbereidinn 
4 = NC-werkvoorbereiaing 
5 = aechanische bedrijfsscnoal 
6 = onderhoud lachinepark 
Het aantal lijnen 
het belang van de 
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7 = ontvangst goederen (a) I magazijnen 
8 = mechanlsche praduktie 1 (centrale progra •• eerafdelingl 
~ = mechanische produktie 2 

10 = opperlaktenehandelingen ! lijaen 
11 = enkelfabri~age / gereedschapmakerij 
12 = lechanische Kontrole 

tussen twee afdelingen is een indi~atie veer 
relatie. 



- figuur 2.6 -

figuur 2.6, Organisatie van de mechanische fabrikage. 

FASRICAGE 
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FPI-O FMC-O 
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PRODUK!IE 2 i-- GER.MAKERIJ 

FP2-0 FEG-O 

I 
OPPERVLAKTE- ONDERHOUD 
BEHANDELING 

FOB-O FON-O 

~ 
LAKKERIJ/ - MECHANISCHE 
LIJMERIJ BEDRIJFSSCHOOL 

FLA-o ASS-O 

...... GALVANISCHE 
AFDELING 

FGA-O 

I 
PLANNING PRODUKTIE-

VOORBEREIDINC 
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I 
ONTVANGST/ Ne VOORBEREtDING 
MAGAZIJNEN 
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- flguur 3.1 -

GrondSloHen",\"":l-.N ~ Ll\..Klant 
===::::VV--VIOnderdelen VAssemblag~ ~nstallalje IV 

Assembleren op order 

Produceren op order 

lokopeo en produceren op order 

Vilt OP'polities 110 vijf verschillendll structuren 

figuur 3.1. Posities van de ontkoppelpunten. 

OP 1 = ontkoppelpunt 1 - Produceren op voorraad en verzenden. 
Produkten worden gefabriceerd en gedistribueerd naar voorraad
punten dicht bij de klant. 

or 2 = ontkoppelpunt 2 a Produceren op voorraad (centraal). 
Eindprodukten op voorTdad aan het eind van het produktiepro 
ces. Vanuit dit centrale magazijn worden de produkten ver
spreid naar de klanten. 

OP 3 = ontkoppelpunt 3 = Assembleren op order. 
teemelementen of subsystemen worden op voorraad gehouden. 

Elndassemblaqe vindt plaats op grond van de specifieke klan
tenorder. 

OP 4 = ontkoppelpunt 4 = Produceren op order. 
Grondstoffen en onderdelen op voorraad. Elke order v~~r een 
klant is een speclfiek projekt. 

OP 5 = ontkoppelpunt 5 = Inkopen en produceren op order. 
Er worden geen voorraden gehouden. Inkoop en fabrikage op 
grand van de specifieke klantenorder. 
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- fiquur 3.2 -

Oe aard van het ondernemersrisico wordt bepaald door de plaats van het 
ontkoppelpunt (OP , .,. OP 5) 

OP5 

I I I I 
... Het voldoen aan leververplichtingen : 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I . 

... Vaste actlva 
I 
I 

OP4 

I 
I 
I 
I 
I 

... Voorrader 
I 
I 
I 

OP3 OP2 OP1 

figuur 3.2, De ddrd Vdn het ondernemersrisiko bij gegeven 
ontkoppelpunt. 

Uitersten: 

OP 1 : Veel geld geinvesteerd in voorraden eindprodukten. Hoge 
risiko's voor incourante voorraden. Maatregelen om de risiko's 
te verkleinen: 

- Verbeteren voorspellingsmethode van de produktafname. 
- Verbeteren produktontwerp (modulair). 

or 5 Hoog risiko bij het voldoen dan leververplichtingen en 
beheersing van de voorgecdlculeerde kosten. Maatregelen am de 
risiko's te verkleinen: 

- Verkorten van doorlooptijden (fabrikage en distributie) 
- Verhogen betrouwbaarheid van de doorlooptijd 

(procesbeheersing) 
- Verbeteren kontakten met leveranciers 

(betrouwbare- en korte- levertijden) 
- Verzekeren aanmaak door 2- leverancier (intern/extern) 
- Betel' schatten van doorlooptijden (en kosten) 
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- tiguur 3.3 -

figuur 3.3, Opbouw van de doorlooptijd. 

doorlooptijdverlengende oorzaken 

1 Ontwerptijd -r ontwerp (bewerkingsvolqorde) 
~ ddntal bewerkingsstappen 

2 Wachttijd 
vo<)r 

produktie 

3 Fabrikage 

delay) 

4 Opslag 

5 Transport 

Afleveren 
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aankeop materiaal 
dchterstano.en 
wachten op volgende plannlngscyclus 

netto man--machine-uren (kapaci tei t) 
wachten v.e. produkt op de rest (lot-delay) 

--y- grote serie produktie 
~ grate serie transport 

wachten v.d. serie op 't proces (proces-

1 
spoedorders 
reparatie van afgekeurde produkten 
stilstand produktiemiddel (defekt) 
afstemming kapaciteitsvraag en aanbod 
ineffektieve produktiekontrole 

te vroeg opstarten van de serie 
(veillgheids)voorraadnivo 



ail van figuur 3.3. eenbewerkingsstap. 

1 
I WO !let ulnummer (s) 

\ I. picklist !let benodigd !lI.1tenl..· _---------, 
------------~!--------------
riagazijn iOart rei< 

- afleveren gevraagde materiaal in gewenste vorm (bv.gezaagCt rek 
OD gewenste lOkatlE~ 

~ afboeken materlaal in- LOGIS 

\. i!. grondstof 
I 

WI: werkinstruktie 
WO= werkorder 

\1/. oicklist afg~ 
I 

* : afdeling I groep 
- : aktie 
• : informati edrager / grondstof / (half) produkt 
(-) = kommunikatie met 

\ /. WI I WO gestempeld 

15 -



bijlage 3.5 . ..." 

bijlage 3.5, Theoretische doorlooptijden van enkele artikelen. 

Dit blad ft een rekenvoorbee Id. __ .voor . de lIen 
volgende paginats. 

Uitgangswaarden: 

insceltijd per serie. bewerkingsvol ",":" )-,,QWAV"1.~ '"'gst i ·~d ..... 11 l.)-_ .., • .1\.J.1. .......... .J 

per stuk =ijn verkreg~n uit werkins iE'. 
- span~~ard 3eriegrcct~e. 

;~ljS =i~~ ~fkocS~lg 

standaard ioorlo0 ~l'i en de brute 

- wachtri~ voar de macnlne. t 1"'\3. DS port t i jd. 
f ikage-effici~ntie zijn afkomstig uit 

'3.ant.a 1 
LJgis 

ploegen en 

" 

St~ 1 ; 
b~T~;e:!:}..: i ng 1 is 
bijlage 3.6 is af 

wachtrij - 12 11ur 
- transport= 10 uur <= 

het omste!len duurt bi 

., '") 

...l.....;... 

10 

ap 

/ ..., ploegen I .:.. 
I 2 ploegen I 

. 1.5 11ur 

a 8 
a 8 

'H'eiler--dr-aaibank. In 

uur 
uur 

o .75 d,ag 
0.63 dag 

1~5 * Fl 172.36 = tl 259. 
omstelti 1.5 / 2 ploegen a 8 11ur = 0.09 dag-. effiei 

tie Horc:t niet. meegenomen. Oak Log"is rekentniet met deze 
post. Dit is niet korr-ekt. De fout die hierdoor gelntroduceerd 

. wardt is echter marginaal. omdat de wachttijd en transporttijd 
veel grater is dan de fabrikagetijd.) 

het produce1"'en duu1"'t bijv. 0.02 uur = 0.02 * seriegraatte C100 
stuksl = 2 uu1'" = 2 ! 2 ploegen a 8 uu1'" - 0.13 dag. CDe apmer
ki bij de omsteltijd geldt hier oak.) 

- 16 



- bijlage 3.5 -

Artikelnu •• er 155D076 (Flens t,b.v. war.tebeeldl 
Standaard seriegrootte = 221 stuks, standaard doorlooptijd = 36 dagen 
Bruto Hfl 66,11 ilateriaal Hfl 5'~~i loon Hfl 60.87) 
Prcduktie '81 300 stuks (tot mrt'~8 50 stuksl ' 

f bewerking ---- 1-- --- --

lagazijnbewerkingen 

geplande wachtrij 
~C-draaibank (Weiler) 

(33202) 
L::af\sp~~ttijd ___ _ 

1 gepiande wachtrij 

I draaien conventioneel 

instelleO 
norm 

____ [hJ I [Hfll 

(33802) 
-

instellen 1.5 259 
bewerken 

-- -
132 

(33402) 
l_~~fisporttij~ ___ _ 

inst,llen to bewerken 

--- --
geplande wachtrij 
NC-draaibank (Weiler) 

(33202) 
trans~orttijd 

instellen 1.5 
beiierken 

-,---
geplande wachtrij 
enkelfabrikage 

(33999) 
transparttijd 

geplande wachtrij 
~-bew.centr.verttKaza 

(33244) 
transporttijd 

geplande wachtrij 
bankilerk 

(33424) 
transporttijd 

geplande wachtrij 

l 
vonkerosLef verspanen 

(33816) 
transporttijd 

instellen 1.0 
bellerken 

klinstellen 3.0 
bewerken 

. 
insteile!n 0.2 
bewerken 

l!lstellen 0.5 
bewerken 

------...1.--

259 

129 

517 

--
26 

65 

bewerken doorl. 
stuknrllSerlE! tiJd 

-- -- -----
1.3 
0.1 

0.123 27.2 4688 1.7 
O.b --
1.5 
0.1 

0.044 9.7 1285 1.2 
1.3 

- --
1.3 
0.1 

0.022 4.9 845 0.3 
0.6 

-- -
1.5 
0.1 

O.QOl 0.2 26 0.0 
0.0 

2.0 
0.2 

0.049 10.8 1861 0.7 
0.6 

---- --- -_.-
1.2 
0.0 

0.014 3.1 411 0.3 
0.5 

i----
0.8 
0.0 

0.035 1.7 996 o <:: .w 
0.6 

I-~;~l~nde wachtrij------
instellen 0.0 0 0.0 

to!!g!!V, 
waarde 
[HflJ 

259 
4947 

5079 
6364 

I 
6623 
1468 

7597 
7623 

8140 
10001 

t0027 
10438 

10503 
11499 

-

I ga.vanische afdeling 
(13612) 

I tra!lsporttijd 

r-iii;::~:n";htr;;-----

I 1.3 
b",rk" I 0.020 4.4 591 G.S rl2090 

---------1---- ----1---'-- -- jj::- ~-
(33000) , 0.0 

f: 54~~~) ±~~~ 13~~~oa~ 68.1 107031 26.4 i 12090-l~~~~~{stukprijs :::~ 

- 17 -



Artikelnuimer 142B114 
Standaard seriegrootte = 
Bruto Hfl 40.59 
Produktie '87 250 stuks (tot art' 

- bijlage 3.5 -

Anadical 
doorlooptijd = 32 cagen 

~~erki~---------------------r-i~~;ellen -y- bewerken I' doorl~~egev~ 
\ norm IstuKnrm!Serle tlJd'1 'waarde 

________________ ~_ [~_~.:_+~~-i~~f'!enl[Hfll 
ffiagazLjnnewerklngen 1338021 ------ ------ --,- ---- ---- '-- --
geplande wacntnj 1.3 
RC-draaibank (Monfarts) instelien 1.5 290 0.1 

(33254l betlerken 0.022 4.2 an 0.3 
transporttijd O.b 

qi!plande wachtrij • , t- 1.5 
draaien conV,'entianeel instellen I 1.0 132 0.1 

133402l bewerken. 0.015 2.9 334 I 0.4 
transparttiJd I 1.3 

'rezen conventioneel instellen 2.0 I 265 'I I 0.3 
<334121 oewerken, , 0.090 17.2 2278 2.1 

1.3 

290 
1103 

1235 
1619 

1884 
4162 

--;Pl~nd;-;~cht;ij----------t----t---- ---- ----] 1.5 

- ---1.------1 
geplande Nachtrij 
vibreren I trOlmelen 

1334261 
transporttijd 

instellen 
newerke!1 

0.1 13 

geplande wachtrij 
galvanische afdeling instellen 1 0.0 

(33bl21 bewerken 
transporttijd 

geplande wachtrij 
galvanische afdel 

(336121 
transporttiJd 

geplande wachtrij 
bankwerk 

(334241 
transporttijd 

ge~lande wachtrij 
if!everen 

installeR 
belierken 

iostellen 
bewerken 

(33000) 

0.3 I 40 

O'2t, 
_L __ 

0.027 5.2 

0.010 1 1.9 

0.015 I 2.9 

0.030 I 5.7 

I 0.8 

I 0.0 
6B9 0.3 

0.3 

1.3 
0.0 

255 I 0.2 
0.5 

759 

1.2 
0.0 
0.5 
0.5 

5.0 
0.0 

4175 
4864 

5119 

5159 
5549 

5575 
6334 

lTotaal: __ ~~~ijs = H~l 33~~_J_5. ~.J_.2:6 1 0.209 I 40.0J_~56B L~3.~_ I 6334 

- 18 -



- bijlage 3.5 -

Artikelnulmer 155D101 (Huis t.n.v. war~tebeeldl 
Standaard seriegrootte = 49 stuks. standaard doorloaptijd = 31 dagen 
Bruto prijs Hfl 1595.08 !materiaal Hfl 990,21; loon 604,87) 
Produktie '87 353 stuks (tat mrt'B8 S3 stuksl . -----------

bewerking I inste!len bewerken doori. toegev. -~~----------- -----
norm ituknrm serie tijd wiarae --Jl(Hfl:"f ~-~ ~~g,~ ~ 

geplande wachtrij 
bankwerk 

(33424) 
transporttijd 

instel! 
bewerke 

~eplande wachtrij 
liC-bew. centr • nor • (WahliJ i flste 11 

(33242) bewerke 
transporttijd 

geplande wachtrij 
bankl'lerk 

(334241 
transporttijd 

~e~lande wachtriJ 

iostllll 
bewerke 

frezen COflvllotioneei I~ste!: 
(33412) be~e(ke transporttijd 

geplande wachtrij 
vibreren Itrom.elen instell 

(33426) bewerke 

1.2 
en O.S 66 0.0 66 
n 0.050 2.5 331 0.2 397 

0.5 -- ---- ----- ------- ----- ----- ---
2.0 

en 5.0 1240 0.3 1037 
n 2.000 9S.0 24294 6.1 25931 

O.b 
-- ---- ----_._-- --- ----- t---

1.2 
en 0.0 0.0 
n 0.040 2.0 26S 0.2 26196 

O.S 
--- ----- ----- -----1----- -----r-fr ----

:Of f7"! 20328 U .. 
. 0.050 2~5 331 0.3 26659 

1.3 
-
0.8 

en 0.1 13 0.0 26672 
n 0.050 2.5 331 0.2 27003 

0.3 -- ---- ----t--- ------- ---
5.0 
0.0 

- ,-- -----
) 0.6 1451 2.190 t07.5 25552 ""I ~ 27003 ..... .,) ---- '---- '-. ~

::;:::::t::;:tri~---------
afleveren (33000) 

-----------------
Totaal: Istukprljs = Hfl 551,08 

- 19 -



- bijlage 3.5 -

Artikelnusmer 142&050 (Spiegelhuis t.b.v. anodica) 
Standaard seriegreotte = 90 stuks, standaard dearloaptijd = b6 dagefl 
Brute prijs Hfl 582.50 (materiaal !59,36; loon 423,14) 
Praduktie 'B7 345 stuks (tot srt'Sa 55 stuksl 

be:erk i~------------l-i~~te 1 ~~---b;~;rk;--
norm stuknrm'serie 

---

Hfl ] 
----

gepiande wachtrij 
6ankwer~ instellen 0.0 

----
door!. 
tijd 

[Dagen) 
-----

1.2 
0.0 

geplanrle wachtrU 
NC-bew.centr.nOf. (Wahiilinstelle~n 5.0 1240 I 

____________________________ -1_:~_~:- (hl (hl i [ 
133424) beweri:en 0.035 3.2 

transporttiJd 
------------.-----------~---~--_4---~--_4-

421 0.1 0.5 

2.0 j 0.1 (33242) bewerken 0.620 I 55.B 1 
tr ansportt i J d 

gi:!plande-~ht;ij . .--t----~.- ---I---

bankwerk i;lstellen I 0.0 
(33424) i:lewl?rken 0.040 3.b 

;;;;;;:;:;::~'ij ---::t,11:1· 1.~- m --:1 
(334141 bewerken 0.060 5.4 

transporttijd 

3833 3.5 
0.6 

1.2 
0.0 

477 0.3 
0.5 

--
1.4 
0.2 

715 O.b 
1.1 --------------- ---- - -

~epl anae wachtr i j 
ank werk instellen 0.0 

1.2 
0.0 

(33424) bewerken 0.035 3.2 424 0.3 
tran sporttijd 0.5 

-
ge~l ande wac At r ij 
Vl r ereo I tremmelen illstellen 0.0 

O.B 
1).0 

(3342bl bewerken 0.055 5.0 662 0.3 
tran sporttijd 0.3 ------ ----- r-.-- ---- -
geplande wacntrij 
galvanische afaelinq instellen 0.3 40 

1336121 bewen:en 0.150 13.5 

1.3 
0.0 

1B14 1.4 
tr ansport t i j d 0.5 
--------------- '-.-. --+----4----- ---
geplanoe wachtrij 
galvanische afdeling instellen 0.0 

m6(2) beweri;en 0.066 5.9 

1.3 
0.0 

793 0.6 
transporttijd 0.5 

------------------ ---- --- -- - - ~----
neplande wachtrij 
6ankwerk instellen 1.0 132 

f 
. 

13(424) beillerken I 0.225 20.3 

tran:~::t:~~~tr~---------------r-----t-----_r ----- --
r~r~en instellen 0.2 27 i 

me02) hewer ken 0.350 31.5 
tr afisportt i j d 

1.2 o 1 .. 
2689 2.0 

0.5 ,- ----
1.5 
0.0 

4234 3.9 
1.3 ----------------- --- ---- ----- ---- I--

gep1ande wachtrij 
lakken instellen i.O 134 

1.5 
0.1 

(33602) bewer~en 0.550 49.5 6653 6.2 
transporttijd 1.3 

--- ------- ----1---- ---- ,---1----- -
geplanue wachtrij ~ 
afle·veren (33000) 

rotaal: (stU~P;~Hfi383122) - 9-:0-+-17--1-2-+-2-.-1·a-~_4-19-6·-. 9-__ r-"3 

5.0 
0.0 

--- ----
2118 47.3 

- 20 -

----
toegev. 
waarde 
[Hfl ] 

424 

--
1664 

15497 

----
15974 

16173 
1bBBS 

--
17312 

--

17974 

18014 
19828 

20621 

20753 
23442 

~-----

23469 
27703 

--
27837 
34490 

----
34490 
--



- bijldge 3.6 -

bijlage 3.6. Gegevens van produktiemiddelen. 

--=w-- --~ ~ uur- Karh tr.- fabr- bez.- nuttige aant. tot. "~iii I'ii tiid elfi. "aad f,b,. ploe, lap. 
[Hfll Chl Eh] [I] [Xl (Xl [-] (h/wl 

---- --- --
,W 1 W r

-- -------
kode benalRlng 

33000 afleveren 
------- - -

33202 NC-draaibank klein (Weiler! 172,36 20 10 82 75 61 2 240 
- - '-.- f__-~f__----

izonhal (Wahlil 247,90 32 10 85 -=-L 72 
2 160 

- ----33242 Nt-new.centrum hor 
1----1--------

~ilal (Mazai:I~~36 "'~, 10 as 70 I 60 ., 
160 JI. .. 75.fi U1onfortsJ _ 193, S4 20 to 92 2 160 

~:: __ -=-~=~~! 132 j 4: __ .12 10 82 7S 61 1 120 - ----

33254 NC~draaibank groot 

ei I 132,45 12 10 85 70 60 1 200 
--------- ------- - ----- ----

132,45 12 10 85 70 60 1.1 130 
----- ---- --- --- ----

132,45 12 S 83 7S 62 1.3 210 
- --

en 132,45 12 S 83 15 62 2 80 
~-- --

33fl02 lakken 134,40 12 10 7b 65 49 1 320 
1---+---------------- ,..--- ----- ----_._---
33612 galvanische afdeli ng 134,40 12 5 83 65 54 1.2 190 

------ - - -
33812 slijpen 129,32 12 10 75 60 45 1 80 

----
33816 vonkerosief 'verspa nen 129,32 12 10 7" ,oJ 50 31.5 2 80 

------- ---- f__-r-'-'- --

_______ J~2q, 32 _ ~ 0 75 60 45 1 40 
,-------

n (aanpunten stafeateriaal e.d.l zijn niet teer opgenomen in logis 

h ::: uur 
d ::: dag 
i'I ::: week 

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

NB: De kontrole van de produkten is geeA capaciteitsgroep (er wordt uitgegaan van een lopende kontro~ 
leur) zodat deze bewerking binnen de transporttijd (tr.-tijdl uitgevoerd moet warden. 

Definities: 

effektiviteit ::: gerealiseerde standaard uren output I gerealiseerde werkelijke uren , 1001 
bezetting ::: {klokufen • staringl I klokuren * 1001 
ganlande bezetting ::: effektiviteit , bezetting 
bellding ::: geplande standlard output I klokuren , 1001 

- 21 -



.- bijlage 3.7 

bijlage 3.7. Optimale seriegrootte. 

De optimale seriegrootte Q* kan berekend worden met de formule 
van Camp (de formule stamt uit 1914). Voor de formule gelden 
de volgende randvoorwaarden: 

produkt wordt op voorraad gemaakt en uit voorraad geleverd. 
- beheersing v.d. voorraad met behoefte- (-) kapaciteits-regel 
- bestel-/omstel-kosten £ F, (onafhankelijk v.d.seriegrootte) 
- behoefte v.h. produkt is konstant D stuks per tijdeenheid 

inkoopprijs/toegevoegde waarde per stuk is konstant 
(onafhankelijk v.d. seriegrootte) 

- voorraadkosten £ 1.- per stuk per tijdeenheid 
- aanvoersnelheid naar het voorraadpunt is oneindig groot 

geen beperkingen van kapaclteit. bestellen. omstellen of 
opslag. nodig bij de fabrikage 

-- voorraden a 1 t i jd groter dan a stuks 
eisen geven al aan dat de formule van Camp een beperkte 

formule is. 
Er geldt dus dat de kosten per periods C gelijk zijn aan: 

c 

11\ 

.f 

D Q 
*' F + * I 

Q ., 
\ k. 

" 

\ 
\ 

Order-processing 
and setup cost 

-.:?" 

Q* -------seriegroot te > 

De optimale seriegrootte voIgt nu uit dC I dQ 0 
dC - D * F I 

= 0 + ==) Q* = ( 2*D*F I I )~ 

dQ 

De minimale kosten C* bedragen dan ( 2*D*F*I )~ 

De kosten zijn weinig gevoelig voor afwijkingen op de optimale 
seriegrootte. Stel Q* wordt met een faktor p verhoogd ==) 

C == C* '" 0.5 * ( P + lip ) 
Brown geeft als vuistregel: afrondingen waarbij 0.7 < p < 1.4 
zijn toelaatbaar. 



.-- bijlage 3.7--

Volgens de Japanners is het op deze manier bepalen van de 
seriegrootte om de volgende redenen tout (Schonberger lit 7): 
~ AIleen de meest logische kosten worden meegenomen (omstel
en voorraad-kosten). Kwaliteit, uitvaL motivatie en verant
woordelijkheid worden ook belnvloed door de seriegrootte. 
* Omstelkosten moeten kontinu verlaagd worden en de serie
grootte dus kontinu dalen. In het Westen is men zich nlet 
voldoende bewust van de kettingreaktie van voordelen die 
ontstaan door de seriegrootte te verkleinen (zie onderstaande 
figuurl. We hebben dus ook minder motivatie om de omstel-tijd 
en -kosten te verlagen. 

Oorzaken die het verlagen van de omsteltijd bemoeilijken: 
if Grote varleteit aan produktiemachines. waardoor omsteltijd-
reduktie veel kostbaarder wordt (ieder produktiemiddel afzon
derlijk aanpakken) . 
k Omsteltijd wordt bi;handeld als een gegeven, waarmee je maar 
moet werken. 
* Gereedschappen worden niet aangepast omdat ze ontworpen zijn 
door daartoe gekwalificeerde mensen. 

~Imip& 

lot slzts 

I 

Total Quality Control Blended with Just·in·Time Production 

Improving 
JIT 

delivery 

P"J~M" 

Deliberate 
.. ilhdr;a .. al of buffer 

I 
I 
I 
~ i , I 

I 
I 

/ 

Less material. labor. and indirect inputs for lhe same or higher output = higher productivity 
Less inventory in the system = faster market response. beller forecasting. and less administration. 
H igher*qllilily products 



- figuur 3.8 -

figuur 3.B. Tijdbesteding bij omstelaktiviteiten aan een NC
draaibank. 

1 = proefdraaien (dry-run) 
2 = eerste p(Qdukt laten kantroleren (vrijgeven serie voor proauktiel 
3 = oude lIlal vmlijderen, nieuwe mal opspannen t uitklokkell 
4 = administratie 
5 : bepaling oulpunt 
6 = vervangen van snijgereecscnap (niet de wisseltijd tijdens praduktiel 
7 = diversen 
8 = ko.pensaties voar de snijgereedschappen invoeren (offsets) 
9 = schoon.aken van de aaenine 

10 = inlele~ van het He-programma 
tl : fouten herstellen in gereedschappen en programma's 
12 : verzamelen van meetgereedschappen 

IIIllill extern omstellen 

o intern omstellen 

6.2 , 
2.8. EJ 

15,0 

~6,O 

2 3 

24 -

0.2 , 
J:il'ZI.I 

5 

0.6 
~ 

6,4 

" 

" 

0,3 ........ 

2,0 

CJ 

a 

0,1 -

, ,3 

c:::J 

9 

'10.0 

6,1 

2,4 

iii 

10 11 12 



bijlage 4.1 -

bijlage 4.1. Verhogen effektiviteit van de kontrole d.m.v. 
Sequential Sampling. 

Bij deze manier van kontrole voIgt na het meten van ieder pro
dukt een van de volgende beslissingen: 
- de serie wordt goedgekeurd 

de serie wordt afgekeurd 
- er kan nog geen beslissing genomen worden; meten van het 

volgende produkt. 

In de onderstaande figuur wordt de werking verduidelijkt. 

'" i 
Ii 
'tl 

"0 I I ~d=$n-hl ~ 11 contmue inspecting 
,2 accepl 1 l [ ............ -.. --- cumulallw sample size"'" n 

e h" ...---...... 

a , .. --

P1 acceptabel kwaliteitsnivo 
a risiko van de producent (afkeurkans goede serie) 
P2 onacceptabel kwaliteitsnivo 
B = risiko van de konsument (goedkeurkans slechte serie) 



- figuur 4.2 -

figuur 4.2, Technische oplossingen voor het voorkomen van 
overmatige gereedschapsslijtage. 

tegenLoop meeloop 

giethuid~, 

Beperken van overmatige gereedschapsslijtage bij het voorbe
werken. door tegenlopend v~~r te frezen (de hoofdsnijkant 
slaat dan niet in op de harde giethuid) . 

insnoering 

Insnoering bij de giethuid kan worden voorkomen door eerst te 
ontbramen. voordat nabewerkt wordt. 

26 



bijlage 4.3 -

bijlage 4.3, Optimalisatie NC-programma's. 

Het veranderen van NC-programma's is eerder regel dan uitzon
dering (stelling uit de wandelgangen: "Het aantal veranderin
gen in een programma is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid 
werk"). De reden van een aanpassing is voor de NC-werkvoorbe
reider vaak onbekend, omdat deze reden niet genoteerd wordt. 
De basis voor een optimale produktie is het NC-programma. 
Hierin worden de verspaningsgegevens. bewerkingsafloop enz. 
nameli]k preCles vastgelegd. 
De bovenstaande beweringen hebben tegenstrijdige gevolgen. Het 
aanleggen van een Journaal per programma kan verbetering 
brengen in deze problematiek (nadenken over de gevolgen van 
een verandering. kontrolemogelijkheid enz.). 
De mate van het veranderen van NC-programma's is onderzocht 
door het progranana voor de produktie te vergelijken met het 
programma na de produktie. De resultaten zijn in de onder
staande tabellen weergegeven. 

Draaiprogramma's worden in ca 60% van de gevallen aangepast, 
freesprogramma's worden allemaal aangepast. De relatie tussen 
het aantal series en het aangepast zijn is eerder konstant dan 
dalend. 

Legenda: F ;;: 
S = 
B 

voeding aangepast 
toerental aangepast 
bewerkingsafloop aangepast 

> = groter dan oorspronkelijk 
< ;;: klelner dan oorspronkelijk 

Het aantal opgegeven series is een minimum aantal, doordat de 
registratie slechts een beperkte tijd teruggaat. 

Mazak (vertikaal bewerkingscentrum). 

progr. aanta 1 laatste serie aard van de wijziging totaal 
nr. series gewijzigd ? B S F gew. 

2210 2 ja 3 16 > 16 > 19 
1135 1 ja 16 7< 2< 23 
2291 3 ja 5 5 
2750 2 J,j. 1 1 
2151 4 jd 3 J 
2462 1 ja 1 1 
2667 4 ja 5 5 
2578 4 Ja 1 1< 1( 3 
2641 2 3a 12 12 
2452 3 ja 3> 2< 2< 5 
2365 2 ja 3 3 
2652 2 ja 7 7 
2109 2 ja 3 6< 9 
2415 1 ja 3> 1< 4> 5 
2398 2 ja 1< 1 
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bijlage 4.3 -

Monforts (draaibank) 

progr. aantal laatste serie aard van de wijziging totaal 
nr. series gewijzigd ? B S F gew. 

1811 1 ja 1 1 
2668 4 nee 
2129 1 Jd 4 4 
2484 2 ja 2> 2 
1286 6 ja 2 2( 4 
2102 2 ja 5< 5 
2234 2 nee 
2599 4 nee 
1775 4 ja. 2 2 
1246 'i 

'" nee 
1799 2 ja 1 1 
2654 2 ja 1 1 
1439 3 Ja 1 1 
1801 1 nee 
2126 1 nee 
0144 4 nee 
2101 2 ja 3 3 
2653 3 ja 2 2 
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_ .. bijlage 4.3 -

Weiler (draaibank) 

progr. aantal laatste serie ai:l.rd van de wi jziging totaal 
nr. series gewijzigd ? B S F gew. 

2235 2 nee 
2236 2 nee 
2673 3 nee 
1827 1 ja 1< 1 
2373 1 ja 1< 1 
2753 1 ja 3 1> 1< 5 
2733 " ja 1< 1 .:.. 

1440 2 nee 
2261 7 ja 1< 1> 2 
2300 2 ja 
1804 1 ja 1< 1 
2107 ., ja 1 1 L.. 

1711 ., 
Ja 1 4< 5 .:.. 

1202 2 ja 1 1 
1201 2 ja 2 2 
1693 1 ja 2< 2 
2106 3 ja 3 2> 5 
1710 2 nee 
1741 2 ja 1 1 
2749 1 nee 
2745 1 nee 
1199 1 ja 8 1< 8 
1438 1 nee 
2573 5 ja 1> 1 
1495 2 nee 
1690 1 nee 
2176 1 ja 2 ., 

"-

2589 2 Ja 3 1( 1( 4 
1692 1 ja 1 1 
1798 2 nee 
2594 3 nee 
2755 1 ja 1 1 
1452 1 nee 
2744 2 nee 
2582 1 nee 
2517 2 nee 
2243 2 ja 1 1 
2032 2 nee 
1902 1 nee 
1802 1 ja 2 1) 3 
1726 3 ja 1 2< 3 
1559 1 ja 1 3< 4 
2744 1 nee 
2212 3 nee 
2454 1 ja 1 4< 5 
2515 2 ja 2 1> 3 
2553 3 ja 2 2 
2738 1 nee 
1691 1 ja 2 2< 4 
2211 3 ]a 2 1< 3 
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figuur 5.1 -

figuur 
schappen 

5.1. Relatie tussen het aantal te plaatsen gereed
en de oproep van de kompensatie, voor situatie 1. 
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figuur 5.2 -

figuur 5.2. Relatie tussen het aantal te plaatsen gereed-
sc~~ppen en de oproep van de kompensatie. voor situatie 2. 
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- figuur 5.3 -

figuur 5.3. Relatie tussen het aantal te plaatsen gereed-
schappen en de 9'p~van de kompens,atie. voor sit'fatie 3. 
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tiguur 5.4 -

figuur 5.4. Relatie tussen het aantal te plaatsen gereed-
schappen en de oproep van de kompensatie. voor situatie 4. 
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figuur 5.6 -

figuur 5.6, Toekennen van gereedschapnummers (specifiek) aan 
de spiraalboren. 
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figuur 5.7-

figuur 5.7, Een gereedschapsamenstelling. 

De NC-programmeurs moeten aan de hand van deze samenstelling 
kunnen bepalen of het gereedschap geschikt is voor gebruik In 
het NC-programma. De benodigde informatie bestaat uit: 

toolnr 
gereedschapkompensaties 
omschrijving van het gereedschap (bewerking) 
uitsteeklengte 
maximaal te bewerken diepte 

Bij ingeven van een toolnummer wordt de samenstelling van het 
gevraagde gereedschap op het scherm afgebeeld of uitgeprint. 
Voor de zoekprocedl.lre ni".wr een too 1 nummer, bi j gegeven Si:tmen
stelling. bestaan de volgende mogelijkheden: 

" Voor normuereedschap (m. u. v. kot tergereedschap) kan in 
bladen als figuur 5.6 het toolnummer bij gegeven samen
stelling bepadld worden. Voor deze handeling wordt een 
computerpr'ogl-amma ontworpen. 
Voor aIle gere~d6chapssamenstellingen. die niet in de 
eerste groep vallen. is een zoekprogramma in gebruik. Dlt 
progranIDld be[laal t na ingave van de gewenste bewerking en 
eventueel de noodzakelijke diameter, welk(e) toolnum-

merCs} 
in aanrnerking komt of komen. 

-TOOL-075G--l-BBNAMING-----------T:u-~f-Q-~;:-------------------------

-s;'ij;;;:--- --FREEs-----63:0--1--460107479--- -----1;;.9t;--J----4:---
Opname KOMBIDOORN D22 055.02.012 lengte 13S 
Opname VULRING 071.01.042 lengte 20. 
Opname VULRING 071.01.039 lengte S. 
Opname lengte 

------------ ------------------ -------------- ------------- ----- + Kompensaties : LENGTE + DIAM + BREEDTE INST.LENGTE 170.000 
-st~~dtijd----:-999:9-;i~--------------------- --GER:DIAMETER---63:0--
---------------------------------------------- -----------------------INST.BREEDTE 166.0 

L = 
------------j------------------j--------------TOOL 0756 KOMPNR DING. Kompensatienr. 
------------ ------------------ --------------Diameter komp. 

------------------ --------------Lengte komp. 
------------------ --------------

------------ -~~~~~~~--~~~~~--- --------------

R = 
Meetwaarden 

L == 



flquur 5.u 

figuur 5.8, Een instellijst. 

De gereedschaplnstellers moeten aan de hand van deze lijst 
kunnen instellen. De benodigde informatie bestaat uit: 

de in te stellen gereedschapssamenstellingen 
gereedschapkodes van de diverse onderdelen (opzoeken in 
het magazijn) 
instelafmetingen 

De door de instellers vastgestelde afmetingen worden verwerkt 
in het Wahli-gereedschapbeheer-programma en zijn dan door de 
operator op te vragen via ONe. De informatie die hierdoor 
toegevoegd moet worden aan de instellijst bestaat uit: 

kompensatienummers (het adres van de kompensatiewaarde) 
- kompensatiewaardes (de vastgestelde afmetingen) 

XNSTBLLIJST T8V WAHLZ 6099 ~8-MA¥-~9a8 21:28:49.85 

-----------------------He.t.wa"l'c:ter. 
-i-;-----~--------------i-;-------------------
-L-;-------------------

"eet.wa .. rden -----------------------R • Nteto ... t.er. 

L ------------------------L -= Niet. •• t.en 

-----------------------IHST.BREEDTE NVT. 
-";;;;;;;d;~-----------
-----------------------R • Ni.et.. .. "'en -L-:----------------
-----------------------L • Niet. •• t. .... 
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- figuur 5.9 -

figuur 5.9, Een overzichtlijst. 

De operator 
de gebrulkte 

moet ten aIle tijden een goed overzicht hebben op 
gereecisctldppen. De benodlgde Informatle bestddt 

uit: 
,- too 1 nummel:" 

korta toolomschri]Vlng (herkenbaar) 
- gebruikte kompensatienummers (aanpassen kompensatie

waarde) 
l"eldtie toolnumrner- met proqrarrunanurnrner 
in te voeren standtijd en offsetnununel' 

GEREEDSCHAPSOVERZXCHT VOOR WAHLX &098 27-HAY-1988 08:53:09.08 

~.~~~!~~~ NI KOIIP.~: K~P. tIJO _~~ ~_L~,53 .u.~t~ _~~:. 
tOOL tooL KOIIP L D 81 Stl\N.~P8OOH. 

;- ;- :::3 ~ 7~ =- ~=~- j:-±;-t== 
0089 ___ ~~:! _____ ::~ __ 4 __ • "::~_~~~_._~=_, ___ ____ ---J-::~4---- ____ _ 
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figuur 5.10. Akties t.a.v. het gereedschapbeheer bij het 
opstarten van een aerie op een Wahli. 

Bsnodigde infermatie: 
I 1: Artikelnulmer (prograilanu •• er(s), 

2: Seriegrootte. 
\ I 3: fahriKage op Wahli 6098, of 6099. -------------------------"'--------------,-----_.--, 

Bij de NC-wertvoorhereiding moet optie 1 (toevoegen 'Ian een prograliunrl van bet beheerprograilllla 
doorlopen worden (duurt ea 30mini. 
De uitYoer van het programma bestaat uit: 

-1- lijst van de ta demonteren gereedsehappen. 
-2- lijst van de om te stellen gereedsehappen. 

____ -+==-------< -3- Iljst van de In te stellen gereedsehappen. 

~~~--------------~=- .. ::: :: 
r Zoller: Wahli: I 1: gereedschappen op de instellijst instellen r:-ae te demontersn tools verwijderen utt het 
- 2: de meet~aarden noteren op de instellijst magazijn t gevraagde waarden noteren. 

l 3: afgeven Vin de ingevulde iijst bij de 2: de kOlpensaties van de Oi te stellen tools 
NC-werkvoorbereidlng. aanpassen in de besturing en in het mag. 

4: plaatsen van de gereedschappen bij de Wahli 3: afgeven van de ingevulde lijsten hij de 
----- NC-werkvoo~bereidlng. -:-)3 

[
----------- ~ ::'=' ::-1' 

NC-WerKYOorbereidin : 
: op 1e eneerprogr. (toolnrs verwijderenJ 

2: ontie S beheerprogr.ltoolnrs Dlstellen) 
Resultaat: 

~ ___ ~pdaten van de fil:5 van het beheerprogr 

---------------------------
NC-werkvoorbereiding: 
1: kontroleer of de gegevens die afkomsttg zijn van de Wahli al verwerkt zijn. 
2: optie 3 beheerprogr.ltoevoegen van toolnrsl 
Resulhat: 

- updaten van de files van het beheerprogr. 
- 2fogra •• a waarmee aIle nieuNe offsetwaarden ingels,sn loeten worden, 

De program.anaal = maehinenummer 
3: optie 6 beheerprogr.iprioten gereedschapsoverziehtl 
Resultaat: 

- overzieht van aIle toolnrs met bijbenorende ko.peosaties en de progralmanrs. 
_~:_a_fg:ven van gereeds:~_ap_s~~:_rz_ic_h __ t _bi_j _de_W_a_hl_i_, -->=l------

_L 
r--rihfi!!aperator moet net kettinqma~--aZ--ij:---vu--ll-en---me--t--de-~nge5tel--de--g--e~ehappen. 
I De in te voeren gegevens staan vermeld op de Gverzichtslijst. 

4: Deleten van het offsetwaardenprogramma, l 2: Het prograama met alle nieuwe offsetwaarden inlezen (programmanumier = iachinenuamerl. 
3: Het program.a opstarten als hoofd~rogramma (program.anummer = machinenu.aerl. 

______ __________ _ ______________ --1 

- 39 --
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figuur 5.11. Flow-chart gereedschapbeheerprogramma. 

De veiden met een * zijn invoervelden. 

* Hoafdmenuj invoeren van keuze 
1 = programma toevoegen a~n ae prQduktmi~ 
2 = programmi afvoeren uit de produktmix 
3 = toolnummer tOEvoegen aan het gereedschapmagazijn 
4 = toalnulmer verwijderen uit het gereedschapmagazijn 
5 :; maken van Dverzichtlijst 
6 = extra printopdrachten 
E ::: Exit, H :; Help ibij aile schermen en wragen) 

adl: 
I !nvoeren programmanti~mer(s) 
l (nvaereR serlegroatte 
, Ge~evens goed logevuld1 

Nee=Exit naaf haafdmenu 

-Kantrole: 
bestaat het prog~amma, 
serlsgrootte < lUOOO, 
programma niet in produktmix 

van een dar Wcnli's. 
-Bij fout.elding naar het hoofd~enu. 

-Programma toevaegen aan produktmix. 

-Sa.enstellen van een lijst Kaarin 
aIle noodzakelijke toolnrs staan 
(incl.zustergereedschapl. 

-Bepalen van de in te stellen gereed
schappen, uit de naodzaKelijke gereed
schappen min de werkelijk aanwezige 
gereedschappen (=gereedschap in het 
magazijn - sIijtagel. 

-Idem voar de te demonteren gereetischappen. 
Maar keuze warden aile niet naadzakelijke 
tools verwijderd j of blijven in het magazijn 
voor zover de kapaciteit dit tnelaat. 

-Toekennen van offsetwaarden 

-Print-aut van instellijst, demontagelijst en 
oilistell ijst. 

-Terug naar het hoofdlenu 

- 40 -

ad2: 
• Invneren prDgramman~mmer 
E=Exit naar l'1Oofdillenu 

-Kontrole: 
zit het programma in de produktmix 
(Nee=terug naar hoofdme~ul 

-Aanpassen produktmix t lezen van de seriegrootte. 

i Is de serie oewerkt? (Als nee is sariegrootte Ol 

-Berekanen van ae slijtage tiit de slijtage per 
produkt en de seriegrootte. Deze sIijtage 
aftrekken van de resterende kwaliteit van hat 
gereedschap. 

-Sepalen van de versleten gereedschappen. 

-Print-aut van een demontagelijst, waiirop de 
versleten gereedschappen staan. 

-Terug naar het hoofdmenu 
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figuur 5.10. Akties t.a.v. het gereedschapbeheer bij het 
opstarten van een serie op een Wahli. 

Benodigde informatie: 

1

, 1: Artikelnummer {proqraamanuilerls). 
2: Seriegrootte. 

__ \ ...... 1_1 ::...~~~~~_age __ op Wa_hi i _~09~ __ Of_6_0_99_. ____ ---, 

Bij de NC-werkvoor~ereidinq moet optie 
doarlopen worden !duurt ca 30mini. 

{toevoegen van een program.aArl van het beheerprogramia 

De uitvaer van het programma bestaat Ult: 
-1- lljst van de te demonteren gereedschappen. - }~ 
-2- Iljst van de om te stellen gereedschappen. -----------}---

±~_::::..~!::~ do l~:.:t.Il"_ ger .. d"h~ppen. _ -----\ I 

r Zoller: I r Wahli: ! 1: gereedschappen op de instell1)st instellenJ r:-ae te demonteren tools verwijderen uit het 

3: afgeven van de lngevulde lijst blj de 2: de koapensaties van de 01 te stellen tools 

l 

1: de meetwaarden noteren op de instellijst lagazijn t gevraagde waarden noteren. 

NC-werkvoorhereidlng. aanpassen in de besturing en in het mag. 
4: plaatsen van de gereedschappen blj de Wahll 3: afgeven van de ingevulde lijsten bij de 

- -- ---- NC-werkvoorbe~~. -->--t .... 
--------------- ~-~-, 

NC-werkvQorbereiding: I 
1: optle 4 tieheerprogr.!toolnrs verwijderenl I 
2: optie 5 beheerprogr.(toolnrs olstellen! 
Resultaat: 

- up daten van de files van het beheerprogr 

~~--------------------------------------------
NC-werkvoorbereiding: 
1: kontroleer of de gegevens die ifko~stig ziin van de Wahli ai verwerkt zijn. 
2: optie 3 beheerprogr.ltoevoegen van toolnrs) 
Resultaat: 

- up daten van de files van het beheerprogr. 
- programma waaraee a11e nieuwe offsetwaarden ingelezen ioeteo worden. 

De programmanaal = machinenummer 
3: optie b beheerprogr.(printen gereedschapsoverzichtl 
Resultaat: 

- o'lerzicht van alle taolnrs lIIet bijbehorende kOllipensaties en de progrUlllilnrs. 
4: afgeven van gereedschapsQver~icht bij de Wahli. -SE>------------------------- - ------------

\ I 

r

----------------------------------------------------- --Wahli: r:-ue operator moet het kettingmagaziJn vullen met de ingestelde gereedschappen. 
De in te yaeren gegevens staan vermeld op de overzichtsiijst. ' 

2: Het programma met aIle nieufte cffsetwaarden inlezen iprograllimanummer = machinenuiler). 
3: Het programia upstarten als hoofdprogramllii (programmanullimer = iachinenumaerJ. 
4: Deleten van het offsetwaardenprogramma. 

- 39 
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figuur 5.11. Flow-chart gereedschapbeheerprogramma. 

De velden met een * zijn invoervelden . 

• Hoofdienui invoeren van Keu,e 
1 ; programma toevoegen aan de produktmix 
2 ; programmi afvoeren uit de produktmil 
3 ; toolnuffimer toevoegen aan het gereedschapmagaziin 
4 ; toolnulmer verwijderen uit het gereedschapmagazijn 
5 ; maken van overzichtlijst 
6 ; extra printopdrachten 
E ; Exit, H = Help (bil aIle schermen en vragenl 

act~ : * Invaeren pr~gralmanulmer(51 
* lnvoeren serlegrootte 
* Ge~evens goed Ingevuld? 

Nee=Exit naar hoofdmenu 

-KORt rol e: 
Qestait het pro9ramma, 
seriegrootte < 10000. 
programma niet in produktmix 

van een der W~hli's, 
-iij foutmelding naar het hoofdmenu. 

frogramma toevoegen aan produktmix. 

-Sa.enstellen van een lijst waarin 
aIle noodzakelijke toolnrs staan 
(incl.zustergereedschapl. 

-Depalen van de in te stellen gereed
schappen, ult de noodzakelijke gereed
schappen min de werkelijk aanwElige 
gereedschappen (=qereedsc~ap in het 
iaqazijn - slijtage}. 

-Idem voor de te demonteren gereedschappen. 
Nair keuze worden aile Riet noodzakelijke 
tools verwijderd1 of blijven in het magazijn 
voar zuver de kapaciteit dit toelaat. 

-Toekennen van offsetwidrden 

-Print-Dut van instellijst, oemontageli)st en 
cillstellijst. 

-Terug naar het hoofdmenu 

40 

ad2: 
• Invoeren prGgramaanulllmer 
E=Exit naar hoofdlllenu 

-Kontrole: 
zit het progra~ma in de produktmix 
(Nee=terug naar hoofdaenul 

-Aanpassen produktmix + lezen van de seriegrootte. 

* Is de serie bewerkt' (Als nee is seriegrootte OJ 

-Berekenen van de siijtage uit de 51ijtage per 
pradukt en de seriegrootte. Deze slijtage 
aftrekken van de resterende kNaliteit van het 
gereedschap. 

-Bepalen van de versleten gereedschappen. 

-Print-out van een de~antaqetij5t, waarcp de 
versleten gereed5chappen staan. 

-Terug naar het hoofdmenu 
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ad3: 
-Tellen hoeveel plaatsen nezet worden in het 
gereedschapmagazijn (afhankelijk van dial.). 

*Toolnuiier ingeven 
*Bijbehorend offsetnummer ingeven (of laten 
bepalen) 

E=Exit oaar hoofdaenu 

-Kontrole: 
bestaat het toolor, 
Hardt eeo,offsetnummer aubbel gebruikt 

-Staat het toolnullu&er'a1 in de kettin~ 
Ja, tToevoegen als Zustergereedscnap: 

(Nee = Edt! 

-Bepalen van de gereedschapdiameter 

-Kontrale 
~ast het gereedschap i~ de ketting 
(Nee=Exi tl 

'Iovceren offsetwaarden. 
-Aanpassen beheerfiles. 
-Aanpassen offsetwaardenprogramma. 

-Naar hoofdillenu. 

adS: 
-Bepalen Melke toolnrs in welk programma voorkomt. 

-Bepal!!n var. de bij het toolnr beharende 
kOlpensaties en standtijd. 

-Bepaien van de iay-out (,fnankelijk van net 
iantal programia'sl. 

-Printen overzichtlijst 

-Terug naar hoofdlenu 

ad4: 
'Tonlnummer inQeven 
iBijbehorend kompensatienumaer ingeven. 
E=Exit 

-Kontrole: 
is de ko&blnatie toolnr/affsetnr aanwezig 
in het magazijn. 

{Nee = Elli tJ 

-Aanpassen beheerfiles 

-Naar hoofdmenu 

ad6: 
'Kiezen welk print-out nug eens mDet Norden 
uitgevoerd. 

-Uitvoeren van printopdracnt (laatste versie). 

-Terug rlaaF hoofdillenu. 

- 41 -



bijlage 5 .. 12, Bepaling van de standt.ijd van gereedschappen uit. 
aetingen. 

ON THE LifE TIHE Of DI[-S[l~ 

A.G.H. Bulteman, Unlver.lty of Technology EINDHOVEN 
F. Door.chot, Centre for Technology, Philips Ltd EINDHOVEN 
P.C. Veenstra, University of lechnology EINDHOVEN!l) 

SUlMlary 

It 15 shown that the life time of die-sets used in mass-production of sheet metal components follows a Weibuilian distribut
Ion function. Hence the behaviour of a die-set performing a given operation on a given material eln be Characterised by the 
Welbull constants n Ind e. 
From this the number of die-sets to be ordered to manage the production volume N can be determined. 
Zu.a ..... nfassunq 

Es wlrd gezel,t da •• die Stlnd~ahl der Werkzeuge In der Ha.senfertigung von 81echtellen elner Vertellung nach Welbull ent
spricht. Das Verhalten eines Werkzeugs kann deshalb mlttels der Welbull konstanten n und e characterlslert werden. 
Erwelterung dleser statlstlschen MethOde erlaubt es die Zahl der Werkleuge welche in die Fertlgung eln lU setzen sind zu 
bestl_n. 

Case-studies In the factory show that the life time of die-sets 
defined In terms of the number of produ~t. mode between grinding. 
doe. not follow a normal dlltrlbutlon. 

Noting the distribution function as F(x), being the probability 
that a tool fall' .fter making x products, the probability of 
survival Is 

I\{x) • 1 - F(x) 

The probability density of F(x) being 

d fIx) .. Tx F(x) 

the rate of failure follows to be 

() fIx) 
'P x • iiTXr 

(2) 

Observation reveals that both fIx) lnd ,(x) are monotonously de
creasing functions. 
This statement refers to mass production of high preciSion small 
components manufactured out of nickel-chromium steel, nickel 
plated steel, tungsten nickel, nickel Iron and copper. 
The .heet or strip applied Is always thinner than 0.3 mm. 
A function describing In general the behaviour a. observed is the 
negative exponential, which In a special form Is Weibull's 
equation [1,2,3) 

!.:X. e 
F(x) .. 1 - exp { - ( n) } (41 

The quantity y represents the minimum number of products made. 
However, as a tool can fall at the very first stroke It evidently 
holds y-o. 
The exponent S determInes the shape of the function whilst n Is a 
characteristic number to be dealt with later. 

With regard to the present problem It II postulated that the life
time of die-sets Is controfled by 

lind hence 

f (xl - I - e"p { - {!l } 
11 (sl 

(6) 

Arbltrately normalizing the functions on n-I, It Is clear that 
for a-I the failure rIte Is II conitant. 
Thl. appears In Nature In radlo-lIetlve decay" 

In the Ideal CUe from the standpoint of manuflcturlng e- all die
sets would fall after making n products, the maracterl5tic num
ber. 
It Is easy to prove that II II funct Ions F(x) Inlersect at the pol nt 
x-n, where 

f(x) • 1 .! - 0.632 is valid.. (8) e 

This In fact 15 the definition of the characterktlc number, being 
the number of products made at the point of 63.2% tool failure. 

Now In order to show that the life time of dle-••• obeys II 

Welbull dl.trlbutlon function each die-set deslgnd to perform II 
particulllr uperootlon Is considered to be an Indlvdual member of 
a large hypothet ie family of Ident lea I tools. 
The behaviour of II limited number of members offen a sample of 
the overall behAviour of the family thus allowlng"or the calcu
lation of the cumulative percentage of failure In he whole fami
ly. 

According to statistical routine every Individual can be listed 
In a way corr •• pondlng to Itt num~r of product. madll and then b. 
labelled by It. "ploltlng position" (",5,6] 

1-0 3 
f!xl) • ¢ . 100 % (9) 

where j refers to the number of die-sets considered In the sample 
and I is the number of • particular tool. 

An actual example is given in table 

TA8LE 

tool no number of 
products 

I 131,000 9.46 
2 203,000 22.97 
3 284,000 36.49 

" 363,000 50.00 
5 "54,000 68.51 
6 551,000 77.03 
7 710,000 ,0.54 

flow It fo II OWl from eq.. I and 5 

1 
In In ~ • Il (In x - In n) (10) 

being the base for the transformation of observations to the 
Welbull probabil ity chart. 
When using the .ampli~3 theory the argument on the left hand side 
corresponds to the plotting position. 
Obviously when plotting the number of products x made by the dle
sets against It5 plotting positions. straight line appears If 
the distribution governing the prOCels 15 Weibuilian. 

In this way the data of table I have been plotted In fig. 1 where 
"age at failure" equals the number of product$ made due to the 
con.tant production rate of the presses. 
It Is clear that the fie-set Involved suggests a Welbu!llan be
havlour. 

The Welbull cn.rt allows for estimation of the Welbull constants. 
Intersection of the experimental curve with F(XI) .63.2 % gives 

I;u. 

10 

I 

a 

I~·· nl 

-Il 
--' • J 3 4 

~ 
I" l/ 

~ 

---- -- - -- -- ---- -- -~ -- -- ----
'f 

1. 
, 

V , . 
/ , 

: 
V I : 

, . .. 10' 
Llf. tlMa III lerme of "" ....... 01 ptOd"CIII -

fig. 1 The data of t.bl. I a. plotted In 
the We Ibul1.probabll! I)' ch.n. 
It follow. (;al.8 , n-4S0,OOO. 
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the characteristic nlJlllber ~ .. "50.000. 
A line originating from the "Il-e.tlmatlon point" perpendls;ular to 
the experimental Curve Intersects a nomographic scale at Il" 1.8. 

from the chart It is to be expected that 10 l of the dle-6ets of 
this cl.ss will not make more than 1)0.000 product. and that .f
ter making 800.000 products only 6 l or the tool .... rvlve. 

In order to get the Welbull coostants more accuratelv and as the 
behaviour of a considerabie number of die-sets was to be Investi
gated from d.ta collected and recorded in the factory a computer 
progr .... hu been developed : 

1. number the die-sets In an Increa.lng scale according to 
the number of products made between grindings. 

2. calculate the plotting position F(XI) eq. 9. 
l. c.lculete the values 

4. c.lculate j 
2:1 xI 

i
-j-

S. perform the Ilnea~ regression procedure .nd calculate 

.nd 

6. c.lcul.te 

l YI 
Bo -T- Y 

being .. Welbull constant 

80 -
11 .. exp (- il + X) 

the ch.rac:terlnh: number 

7. calcul.te the coefficient of correlUlon 

following this procedure the life time of 18 different types of 
die-sets has been Investigated. The number of die-sets In each 
category. thus being the sample size. v.rled between 14 and 68 
.s listed In table II. 
The t.ble shows the Welbull con$t.nts characterising the dle"sets 
and the corresponding coefficient of correl.tlon. 
When the I.tter Is compared with Its critical value connected with 
the umple sin .. shown In fig. 2 It My be concluded that 11ft 
tl .... of ,1I'-'''ts follows very clolely • Welbull dl.trlbutlon. 

t .. 
II 
.S! 
j 
! 
0 .. 
'0 
i 

I 
! 

1.0 

o.e 

()..6 

0. .. 

10 20 

Fig. 2 The crltlc.1 value of the coefficient 
of correlation as • function of sample 
Ilze for two dlfrerent values of proba
bility. 
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8822-0"0-2086 shearing 1.072 21)."00 0.93 20 

3322-060-788 bl.nking 2.9;8 17.100 0.98 35 

3322-060-790 blanking 1."30 82.300 0.'9 )8 

3322-060-942 shearing 1.06) 169.700 0.99 31t 
blanking 1.079 206,200 D.99 33 
piercing 1.499 175.900 0.96 2/i 
deep drawing 1.264 160,500 D.9!.! 25 
notching 1.526 201,900 0.93 24 
coining 0.964 250,900 0.98 25 

3322-06)-752 shearing 1.256 58,500 1.00 51t 
piercing 1.1"3 76.)00 0.99 50 

3322-065-32" shearing 1.315 278,300 0.98 22 

3322-066-918 shearing 2.280 66,800 0.98 68 

)322-068-850 bending 0.Blt8 I S57.300 0·98 I~ 

3322-068-]66 bl.nklng 2.000 I 83.250 0.92 Itl 

3322-080-9S2 blanking 1.182 58,000 

~ 3322-088-048 shearing 0.671 385."00 

3322-088-69/1 blanking 1.27/; 13 It ,000 

TABLE II I Re.ults of .n.ly,ls 

Application , 
Consider the life times XI' X2 ---- Kn being mutually Independent 
and specimen of a Welbull prObability distribution as shown. 
The number of products made by the die-set equals 

thus requiring n grindings, 

Now the total vo<lume of production N generally outnumbers the 
grinding ,ap.clty of one tool and hence a number of die-sets has 
to be ordered. It Is of major economic Importance to find II means 
to determine the minimum number of dIe-set. required on the b.se 
of a given c.rtainty not to run out of tool, during production. 

Introducing II hypothetic die-set allowing for all of the n grind
Ings required: 

n 
! - t ~I 

I-I 
( 12) 

where II represents the .ver.ge life time between grindings In, 
s.mple 6f Identical dle-,etl, the .Im of en.ly,ls can be formu
lated to be : 

P ( I > N ) - I - 0 (13) 

where a st.nds for the uncertainty accepted to achieve the pro· 
ductlon volume N with the probability P If n grindings .re to be 
.ppl led • 

When .pplylng now the theorem of statistici st.tlng that the sum 
of en .dequate number of Independent stochastic quantities. all 
of them following the same distribution law, appro~lmately fol
lows a normal distribution it holds with respect to 

- ~I + ~2 + ·---~n • ! 
! • n n ( lit) 

! - \J a 
11m P ( < II ) -~ [exp Hx2) dx 

n .... a/Vn (IS) 

In the cue of a Welbull d i.t rlbut Ion the average 11 fe time prov .. 
to be 

\J .. 11 r (1 
1 .. i) (16) 
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r being the [ulerlan g&mla function. References 
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- 0 11m I' ( ! , . a _7 + \I) 

Journ. Appl. !lech. 18. 2~3/297, 1951. 

2. Johnson N.L .• Katz S. 
Continuous univariate distributions. 
Houghton Hiffln Cy. Boston 1970. 

3. Johnson L.G. 
The statistical treatment of fatigue experiments. 
Elsevier Publishing Cy. Amsterdam 196~. 

n + CIO vn ~. Tlues E. 
Ueber die Auswertung von V.r,uch,ergebnl,.e mit Hilfe der 

and using eqs. I~ ~nd 13 then 

\.In + ao 'lin - N ... 0 (18) 

Welbull Vertellung. 
Bosch Tech. 8er. ~. 1~6/158. 1973. 

from which h easily solved 
5. Kimball 8.f. 

On the choice of plotting positions on probability paper. 
Journ. Am. Stat. Ass. 55. 5~'/S60. 1960. 

6. Hathematlsch Centrum Amsterdam 
Report Sf )0. 

Different sources 
Thus the number of grindings required to produce the quantity N 
is known whenlpplylng dle-set5 behaving according to the Welbull 
constantl a and II and accepting the uncertainty 0 a. _ manufac· 
turing policy. 

from the design of the dle-aet and the grinding routine In the 
factory It Is known how many grindings "t can be performed before 
the tool Is finally worn out. 

7. bin L.J •• Antle E.C. 
Estimation of par_ters in the Weibull distribution. 
Technometrlcs 9, 4, 621/627. 1967. 

The "umber of dle- •• to to be ordered to manage the production N 
hence equals 

8. Henon H.V. 
Estimation of the shape and scale parameters of the 
Welbull distribution. 

T.! Technometrlcs S. 2. 175/182. 1963. 
n t 

(20) 

Bised on the theory developed the computer program has been com
pleted. Its output II a number of curves plotting the production 
volume N against the number of grindings n whilst the uncertainty 
Cl .l:U as • free par_ter as shown in fig. 3. 

In practice the method proves to be a gr.at help to the factory 
un_gement. 
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bijlage 5.13. Tijdwinst door het gebruik van zustergereed
schdppen. 

I
;;~gra;;;;: s;;: t~oln;r;;SC;;;lJVlng --J~;tal.ge~-;;;;t~;;~lete~ i~ngte dialleter 

Rumler grootte kOlpensatil!s gereeascnappen hiJgesteld bijgesteld 
- -- - -------- ---,---4--------+-------+-----1 

2238 8e 1291 boor I 1 2 fiee 
2239 1292 vern nkbooF 1 3 nee 

2729 
2730 

60 

9058 kotterkop 1 2 nee 
1901 dr aa air ees 2 2 nee. 750-), 480 
9059 
9060 
0287 
0259 
2625 
0296 
0289 
0755 
0756 
0757 
3702 
0297 
252~ 
6300 
5114 
1251 
5119 
8014 
5226 
5234 
9038 
9055 
2017 
905b 
9057 
2535 
00B7 

028e 
9054 
3751 
9048 
7911 
9049 
9050 
0289 
2650 
0291 
0290 
6251 
5114 
1288 
5231 
9051 
129(1 
9052 
9053 

Katterkop 
Kotterkop 
frees 
frees 
frees 
frees 
frees 
schijffrees 
schijffrees 
hOEktrees 
pris5afrees 
frees 
frees 
cenhrboor 
boor 
tap 
boor 
tap 
boor 
boor 
kotterkop 
kotterKOp 
kopfrees 
kotterkCp 
kotterkop 
frees 
kopfrees 
frees 
frees 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

nee 
1 nee 

12 nee nee 
7 nee nee 
5 nee nee 
3 nee. 044- ).023 
4 nee. 987- >. %0 
3 ~l06-}.lOO .q56-)~920 
4 flee .870->.B30 
5 nee .077->.977 
3 nee nee 
3 lIee .002-}.060 
1 nee 
1 nee 
2 nee 
1 nee 
1 nee 
2 nee 
1 nee 
1 nee 
2 lIei! 
2 nee 
1 nee 
1 nee 
I nee 
1 nee 
1 .093-}.150 
II nee .048-).420 
3 nee nee 

---+------+-------r------
frees 2 
kotterkop I 
seegerr. 2 
kotferkop 1 
draadfrees 2 
kotterkop 1 
kctterkop 1 
frees 2 
frees 2 
frees 2 
frees 2 
center boar I 1 
boor 1 
t~ I 

~~~~erkOP 1 i 
ruiiller 1 
kotterkop 1 
kotterkop 1 
------- ---

4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
t 
I 
8 
1 _________________ k-____ ~ 
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De tijd. die uitgespaard wordt door zustergereedschappen per 
serie produkten, is gelijk aan het aantal in te zetten zuster
gereedschappen maal het tijdverlies per gereedschapwisseling. 
Het aantal in te zetten zustergereedschappen per gereedschap 
is gelijk aan: 
aantal benodigde gereedschappen i.v.m. slijtage 1 (in de 

oude situatie wordt 1 gereedschap ingezet). 
Het totale aantal zustergereedschappen per serie is gelijk aan 
de sommatie van de zustergereedschappen per gereedschap. 

Voor het eerste produkt (programma 2238 en 2239): 88 gebruikte 
gereedschappen - = 55 zustergereedschappen. (NB: de hoge 
slijtage van de gereedschappen wordt niet veroorzaakt door het 
grote verspaningsvolume, maar door het gestraalde gietopper
vI ak) . 
Het tweede produkt (programma 2729 en 2730) had door kUfmen 
frezen met 41 - 19 = 22 zustergereedschappen. 

Gaan we uit van een gemiddelde gereedschapwisseltijd van 10 
tot 15 minuten. dan worden de volgende resultaten geboekt: 
serie 1; tijdwinst van 9 tot 14 uur 

Wlnst op de fabrikagekosten van £2250.- tot f3500.
serie 7. tijdwinst van 4 tot 5 uur 

Wlnst op de tabrikagekosten van £1000.- tot f1250.
Door een gebrek aan gereedschaphouders kan wisselen van 
snijgereedschap tijdens produktie noodzakelijk zijn. 
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De tabellen laten een hoge slijtage zien van diverse gereed
schappen. Terugkoppeling van de slijtagegegevens naar de NC
werkvoorbereiding, zodat het NC-programma aangepast kan worden 
(andere technologische gegevens. bewerkingsafloop of snijge
reedschappen). vindt niet plaats. 

Uit de tabellen blijkt ook het hoge percentage gereedschappen, 
dat bijgesteld wordt (door slijtage of meetfouten bij het in
stelapparaat). Dit percentage bedraagt 7% bij de lengtekompen
saties en 67% bij de diameterkompensaties. Het absolute aantal 
bijstellingen is niet te bepalen uit deze gegevens, omdat niet 
bepaald is hoe vaak een gereedschap bijgesteld wordt. Het 
werkelijk aantallen bijstellingen zal dus hoger liggen dan 
deze percentages laat vermoeden. 
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bijlage 5.14, Discipline bij keuze van snijgereedschap. 

De discipline van de programmeurs om slechts voorgeschreven 
gereedschappen te gebruiken, wordt onderzocht aan de hand van 
de voorgeschreven gereedschappen voor de NC-draaibanken. Bij 
deze gereedschappen is aIleen rekening gehouden met de hou
ders. De diversiteit aan gereedschapssamenstellingen is echter 
veel grater. omdat per houder vaak meerdere wisselplaten e.d. 
te gebruiken zijn. 5 tot 16% van de houders bleken niet 
standaard. 

Na een opsomming van de gebruikte houders volgen de tabellen. 
waarin de tellingen zijn weergegeven. Twee tabellen zijn ver
werkt tot grafieken. am een duidelijker beeld te krijgen van 
het vlakke karakter (veel houders. die relatief weinig ge
bruikt worden). Een sanering van de keuzemogelijkheden is 
gewenst (dit geldt ook voor de freesgereedschappen). Deze 
sanering moet vanuit de normalisatie opgelegd worden aan aIle 
afdelingen van het bedrijf. 

6ebruikte bouders: 

houder 
UitNendige beNerking 

graep 1 
langs+vlakken 

mesbeitel BO' ruit 100 
mesbeitel BO' Fuit 101 
mesbeitel aD· ruit 102 
diamantbeitel 75' fuit lOS 

kapieren 
~esbeitel JS' (uit 11~ 

•• k 

mesbeitel 35' ruit 113 
mesbeitel 35' ruit 114 

graep 2 
insteken rond 
insteken rechthoek 

insteekbeitel 130 
insteekbeitel 131 
insteekbeitel 132 
insteekbeitel 133 
insteekbeitel 134 

insteken hoek 

graep 3 
profiel 

rechte kartel 150 
kruiskartel 151 
kruiskartel 152 

graep 4 
araadsnijden 
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araadsnijbe tel spoed=O.S 161 
draadsnijbe tel spaed=O.7S 163 
araadsnijbe tel spoed=1.0 165 
draadsnijbe tel spoed=1.5 167 
draadsnijbe tel sposd=O.4 169 
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groep 5 
afsthuinen 

afbraambeitel 180 
afbraambeitel 181 
kOlbi afbraamb. (ui twlinw) 183 
kOlihi afbraalllb. (uitw/inw) 185 

groep 6 
afsteken 

afst.beitel mat.040 190 
afst.beitel h=2.2 191+135 
afst.beltel illat.~50 192 
afst.beitel b=l.S 193 
afst.beitel lIIat.Z64 194 

houder 
lnwendige be.erking 

groep 1 
langs+vlakkcil 

Kotterbeitel 201 
mini boorbeilel 203 
kotterbeitel 20S 
lIIioi boorheitel 207 
Kotter be ite 1 209 
mini boorbeitel 211 
boorbeitel 75' 212 
boorbeitel 7S' 214 
boorbeitel 215 
bOGFbeitel 7S' 216 
hoorbeitel 217 
boorbeitel 7S 1 218 
boorbeitel 219 
boorbeitel 75' 220 
boorbeitel 7S' 221 
bOllrbeitel 75' 222 
boorbeitel 75' 223 
bOQrbeitel 7S' 224 
boorbeitel 75' 225 
boorbeitel 75' 226 
boorbeitel 75' 227 
boorbeite! 7S" 22B 
boorbeitel 7S' 230 
80' beitel 234 
ao' bei tel 238 

kopii~ren 
. 35' kObieerheitel 231 

binnen eitel 5S' knux 233 
3S' kopieerbeitel 236 
35' kopieerbeitel 237 
35' kopieerbeitel 240 
35· kopieerbeitel 241 
3S' kopieerbeitel 242' 
35' kopieerbeitel 244 
35' kopieerbeitel 246 
55" kopieerbeitel 248 

graep 2 
iosteken rond 
instekeo rechtnoel~ 

insteekbeitel 250 
insteekbeitel 251 
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instl!ekbeitel 
insteekoeitel 
insteekbeitel 
iosteekheitel 

insteken hoek 
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252 
253 
254 
25b 



groep 3 

grasp 4 

groep 5 

- bijldge 5.14 -

profiel 
draaduitloopbe tel 260 
draaduitlaopbe tel 26! 
draaduitloopbe tel 262 

draactsnijden 
draadsnijbeitel 265 
binnendraadsnijbeitel 267 
binnendraadsnijbeitel 269 
draadsnijbeitel 271 
draadsnijbeitel spoed=O.S 273 
draadsnijbeitel spoed=O.75 275 
draadsnijbeitel spoed=1.0 277 
draadsnjjbeitel spoed=1.5 281 

anU-reflex 
60' beitel speed O.S-2.0mm 2BS 

afschuinen 
afbraailibeitel 291 
afbraaab. (uitw/inwl 293 
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HOUDER 
Kopse beilerking 

groep 1 
vlakken 
aanslag 

aanslag 306 
aanslag 319 

gt'oep 2 
illst2kel1 rond 
insteken rechthoek 

insteekbeitel 320 
instekenhoek 

groep 3 
prcHel 

kamerbeitel ~"! .)..;. 

groep 4 
draadsnijden 

groep 7 
centerooor 

centerboor 361 
centerbaaf 363 
center boor : 371 
center boor 373 
cel1terboor 375 
center boor 377 

boor met wisselplaat 
boor met wisselplaat ~19 370 
boor let wisselpliiiit 830 372 
boor aet wisselplaat 040 374 
boor let wisselplaat 850 376 
boor met wisselplaat 024 378 
boor aet wisselplaat B1B 379 

spiraalboor 
390 kart, links, tfpe N 

kort, rechts, ype N 381 
lang, links, type N 384 

profielboor 
p laatboor 
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"onforts 
stafdraaibank 
totaa! aantal programma's = 333 
lotaal iantal gereedschappen = 2476 (80Y. = 1981 gereedschappen) 

(201 = 16 houdersl aanlal verschillende houders (I.U.V. specials) = 78 
aantal specials = 135 ( 51 van net totaal aantal gereedschappen) 

hou 
d 
:- frekwentie rhOU:-r-frekw;~ r 
er n Ikumul. der n kumul. 
-- ----- --- ----1----- -----

30 
10 
11 
19 
22 
37 
37 
29 
19 
38 
16 

I 
37 
19 
'1'1 

I 23 

6 
0 
2 
0 
4 
0 
2 
T 

" 2 
1 
3 
4 
3 
I) 
I) 
0 
S 
1 l

la 
22 
36 
13 
37 

I) 
a 

329 329 
324 653 
290 943 
275 1218 
93 HU-85 
70 14b6 I 52 1518 
49 1567 
49 1616 
48 1664 
47 1711 
44 1755 
38 1793 
32 1825 
31 1856 
29 1885 
29 1914 
27 1941 
26 1961 

161 25 1992 
3aO 23 2015 
110 22 2037 
275 22 2059 
212 19 2078 
226 19 2097 
216 16 2!13 
273 16 2129 
246 14 2143 I 
207 j'i 2155 I .J. 

363 12 2167 
. 194 11 2178 
I 2a5 11 2189 

3B4 11 2200 
291 10 2210 
267 9 2219 
260 a 2227 
21:9 8 2235 
134- 7 2242 
262-' 7 2249 

hou
der 

271 
211 
222 
236 
201 
165 
167 
203 
205 
105 
lOB 
254 
277 
376 
113 
132 
152 
162 
214 
21B 

f;;k~tieJ 
~_E:mul. 

7 2256 
6 2262 
13 2268 
6 2214 
5 2219 
4 2283 
4 2287 
4 2291 
4 2295 ., 2298 ,J 

3 2301 
3 2304 ., 2307 ,j 

3 2310 
2 2312 
2 2314 
2 2316 
2 2318 
2 2320 
2 2322 

Deze tabel is verwerkt tot de grafiek ap de volgende pagina. 

"Dnforts 
draaibank voer inlegwerk 

hD;:-r::r~~ __ ::~ ~_l kum~!.: 
320 2 I 2324 
101 I 1 2325 
101 1 2326 
1141 1 2127 
131 1 2328 
150 1 2329 
191 1 2330 
209 1 2331 
232 1 2332 
240 1 2333 
242 1 2334 
250 1 2335 
272 1 2336 
304 1 2337 
309 1 2339 
314 1 2339 
316 1 2340 
319 1 2341 

spec. 135 247b 

totaal aantal programma's = 340 
totaal aantal gereedschappen = 1064 (BOr. = 851 gereedschappenl 

(20% = 12 houdersl aantal verschillende hoaders ( •• u.~. specials) = 61 
aantal specials = 171 (161 van het totaal aantal gereedschappen) 

hou- frekMentie Ilou- fre 
der n kUliul. der n 

100 159 159 363 9 
112 129 2BB 381 9 
376 50 33B 194 8 ~

ou- frekwe;tie 
der n kUlul. 
- ---

380 1 893 
spec. 171 1064 
-- ---- ----

.- -
kwentie hou- frekwentie 

kulUul. der 11 kUlIIul. 
-1----

727 269 4 850 
736 277 4 854 
744 216 3 857 

236 49 387 ??O 8 
374 38 425 I 242 a 
293 36 461 372 8 
230 35 496 1b5 7 

752 238 3 860 
760 262 .. 863 . J 

768 384 3 866 
775 102 'l BbB ... 

228 30 526 234 7 782 lOa 2 870 
275 28 554 213 7 769 134 2 872 

\ 224 23 577 285 7 796 152 2 a74 
I 2~b 21 59B 116 6 802 192 2 B7b 

11') 18 bt6 240 6 90S 211 2 878 
1~3 16 632 254 6 814 226 'I 880 '-
183 15 647 212 5 Bi9 237 2 882 
lOt 14 661 256 ... 

J 824 248 2 a84 
130 I 14 675 361 5 
190 12 687 378 5 
180 11 698 1 ll2 4 
'l~'l 11 709 167 4 .. ;;, .. 
244 9 718 209 4 ___ --1 

829 250 2 a86 
834 281 2 8aa 
838 lE 

'l 890 ... 
a42 114 1 891 
846 370 1 892 
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Monforts 
stu fdro.o.lloo.nk 

to-to.o.l 333 progro.MMo.l 

toiaal 2476 gereedschnppen 

78 houders (excl,SpeClo.ls) 

/I 
C 

II 
C 

II 
C 
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Weiler 
draaibank veer inlegwerk 
totaal aantal programma's = 632 
totaa 1 untal gereerlschappen = 25n (801. = 2026 gereedschappen) 

(201. = 11 nourlers) aantal verschillende houders (m.u.v. specials) = 56 
aantal specials = 263 (101. van het totaal aantal gereedschappen) 

fhou- f"k .. nt~ t;;; 
- der n kUlilul. d 
1----1--- -

113 552 552 25 
101 211 
223 175 
293 99 
231 68., 
379 66 
131 65 
275 S9 
163 53 
2~9 50 
lal 48 
381 47 
183 46 
191 45 
215 43 
209 41 
201 36 
221 35 
291 30 
233 29 

Weiler 
stafdraaibank 

823 21 
998 22 

1097 16 
1165 26 
1231 21 
1290 20 
1355 20 
1408 10 
1458 37 
1506 19 
1553 26 
1599 26 
1644 20 
16a7 16 
1728 37 
1764 26 
1799 37 
1829 21 
1858 18 

L..-.. 

fr 
er f1 

1 2 
1 2 
7 2 
1 2 
9 2 
J 2 
7 2 
3 2 
5 2 
3 1 
3 1 
5 1 
7 1 
5 ! 
5 1 
5 1 

II ! 5 1 

ekwe;tie-llho~:--------frekwentie t"IJil,er -i'~ - ---- --
b 1884 111 to 2213 
6 I 1910 371 8 2221 
5 11935 133 B 2229 
5 1960 217 6 2235 
T 1983 253 6 2241 oj 

2 2005 217 6 2247 
1 2026 ""It 5 2252 L~J 

1 2047 167 4 2256 
1 20b8 351 I '3 2259 
B i 20B6 281 I 3 2262 
b 2102 I 135 2 2264 ,. 2115 114 2 2266 ~ 

2 2127 337 1 2267 
2 2139 331 1 2268 
2 2151 246 1 2269 , 2162 1'" 1 2210 l ,~ 

1 '11i7 spec • 263 2533 .... IJ 

0 2183 
0 2193 
0 2203 

totaal aantal programma's : 741 
totaal aantal gereedscoappen = 4831 (807. = 3865 gereedschappenl 
aantal verschiIlende nouders (m.u.v. specials) = 48 (207. = 10 noudersl 
aantal specials = 424 (97. van net totaal aantal qereedschappenl 

ho~:Tfr;kw;~tie ho; frekwent i;- r hOU=- f;;k~;nti;-
der I I ~ kUllul. der f1 kUlllul. der n kUlIlul. 

-- --
113 155 155 377 31 4139 351 6 4392 
319 750 1505 223 28 4161 251 c: 4397 ... 
101 471 1916 265 23 4190 WI 4 
191 441 2417 165 19 4209 167 3 
381 410 2927 371 19 4227 112 2 4406 
193 316 3143 217 16 4243 171 1 4407 
375 161 3304 291 14 4257 225 1 440B 
373 154 3458 293 14 4271 281 1 4409 
1a3 96 3554 133 12 4283 I spec, 424 4831 
379 65 3619 209 12 4295 
215 62 3681 221 12 4307 
161 59 3740 271 12 4319 ' 
207 55 3795 105 11 4330 
203 52 3847 233 j' d 4341 
131 51 3898 269 10 4351 
163 51 3949 l 267 

B 4359 
201 43 3992 151 7 436b 
lSI 39 4031 111 6 4372 
211 39 4070 195 6 4318 

L219J... 38 410B 205 6 438b 

Deze tabel is verwerkt tot de qrafiet op de volgende pagina. 
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Tl13 
T319 
T101 
Tl91 
T381 
Tl93 
T375 
T373 
n93 
T379 
Te15 
TlSI 
T207 
T203 
n63 
Tl31 
TeOl 
TISl 
T211 
T219 
T377 
Te23 
T265 
T165 
T371 
T217 
T291 
T293 
T271 
T133 
T221 
T209 
nos 
T233 
T269 
T267 
T1.51 
nes 
T205 
T351 
T111 
T251 
TlG9 
T1G7 
T112 
T281 
T171 

0=755 .... t--F --+------, 
n=750 
n=471 
n=441 
n=410 
n=316 
n=161 
n=154 
n= 9G 
0- 65 
n= 6e 
n= 59 
n= 55 
n= 52 
n= 51 
n= 51 
n- 43 
n= 39 
n= 39 
n= 39 
n= 31 
n= 28 
n= 23 
n= 19 
n= 18 
n= IE:. 
n= 14 
n= 14 
n= 12 
n= 12 
n= 12 
n= 12 
n= 11 
n= 11 
n= 10 
n= 9 
n= 7 
n= 6. 
n= 6 
n= 6 
n= 6 
n= 5 
n= 4 
n= 3 
n= e 
n= 1 
n= 1 

- 9~ -

! 
l t 

I 

L 

T225 n= 1 it I 

I II - t-r's; 9fio rf.rq - .. _._.---
sp~c. n=424 

--,,,-.-.. --"'---"~---''''-'''-~-



- figuur 5.15 -

figuur 
gen. 

5.15, Spreidingsgebieden van de diverse boorbewerkin-

Op de horizontale as is de geeiste boordiameter uitgezet. Op 
de vertikale as staan de diverse bewerkingen, waarvoor het 
voorboren noodzakelijk is. Door de boordiameters nu zodanig te 
kiezen, dat een maximaal aantal bewerkingen met een boordiame
ter uitgevoerd kunnen worden, ontstaat een minimum aantal 
noodzakelijke boordiameters. 

Boorolla.rteters [1')1')] 

VerZlnke-n vLo.k (,020) 
Ver Z Inken vl Q. k (,021> 

Verzlnken 90gr. (,030) 
Ver zlnken 90gr. (,031> 
Verzlnken BOgr. (,040) 
Verzlnken lOgr. (,050) 
Ve rZlnken 60gr. (,051> 

RUlMen (.100) 
Mei;rlsche Dro.o.cI (.140) 

Hell-coil Dro.o.oI (.150) 
NF I UNF Dr-o.o.cI (,210) 
Ne I UNC Dro.o.cI (,210) 

B. A. Dra.a.d 
Trekverzlnkge-r. 
HoLnlete-n (.130) 

Als .020 
Als .020 
Als .020 
ALs ,020 

III 

" ci 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

t a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ ~~~~~ ~ ~ 
0'0 .-i t\.N M .q- ~ \0 00 ~ ~ C4 l'!! "*: 111 \I) 
ci ....:4 ....... ....:i....:i....:i~ ....:i OJOJOJl\Jl\JN ru 

II I I I I I I I I I I I 
\I I I I I I I I I I I 
t:tL..J d.2..1 t:iLL t:t1.L- YUl.. I t:eL I 
II I I I I I I I I I I I 
II I I I I I I I I I I I 
1\ I I I I I I I I I I I 
II I I I I I I I I I I I 

I II I I I I I I I I I...,..J....:;) I 
LIIIIII I Lilli I 
P'Etll I I D:fslf' Dfsl.7 p:.a,2 I I I lkl=t2i. 
l:ilSll D6=J..e nu:l~ nul. 7 tt.a2 I DM2.3 lkI=t2~ 

.:. U .. \ 41.4\ I + I: r=4.~.l ~ 
~41 r:p.b I I 1M2t- I I J -'_. '¥--c I 
I I I I I I I I I I iif=!lPUIP[U 
I tfol 1t4e1 a+ a¥1 ~ I - l~ 
1IIIlf"611~ ~I- - I 
I II I I I I I 6LlL1 lL..B4. 
I II I I I I I I I I I I I 
I II I I I I I I I I I I I 
I I I I I l~fl=L51 I 4- dlf=21 <lord1=~ 
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