
 

Samenstellen

Citation for published version (APA):
Erkelens, J. (1969). Samenstellen. Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1969

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/9a9b4565-78e4-4d4f-9c80-13da1f7025a0


Samenstellen 

~ Diesrede 1969 



Samenstel len · 



Rede, ultgesproken tljdens de openbare senaatszitting ter gelegenheid 
van de dertlende dies natalis van de Technische Hogeschool Eindhoven 
door de secretaris van de senaat prof. lr. J. Erkelens. 

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



Mijne Heren curatoren, 
Mijnheer de secretaris van de hogeschool, 
Mijnheer de rector magnlficus, 
Mijne Heren hoogleraren en lectoren, 
Dames en Heren leden van de wetenschappelijke, 
technische en administratieve staven, 
Dames en Heren studenten, 
en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid op 
deze feestelijke openbare senaatsvergadering van 
Uw zeer gewaardeerde belangstelling blijk geeft, 

Dames en Heren, 

Het is met enige schroom dat ik op deze dertiende dies natalis van de 
technische hogeschool achter de katheder plaats neem. Deze gevoelens 
worden niet gewekt door het feit dat het getal dertien bij sommigen als 
verdacht te boek staat; ook niet omdat de T.H. vanaf vandaag tot de 
categorie "teenagers" onder de instellingen mag·worden gerekend. 
Mijn schroom komt ten eerste voort uit het besef dat ik mij slechts 
zeven maanden geleden in het openbaar tot U mocht rich ten ter gelegen
heid van mijn officiele ambtsaanvaarding en ook nu weer beslag leg op 
Uw kostbare tijd, terwijl er misschien collega' s in ons midden zijn 
die reikhalzend uitzien naar een gelegenheid als deze om hun opvattin
gen naar voren te brengen. 
Ten tweede uit het feit dat ik mij onzeker voel ten aanzien van wat U 
van mij verwacht. Bent U naar deze openbare senaatsvergadering ge
komen om nu eens haarfijn van de secretaris van de senaat te horen hoe 
alle problemen rond universiteiten en hogescholen, die zo sterk in de 
publieke belangstelling zijn geraakt, naar zijn mening zouden kunnen 
word en opgelost? 
Of bent U gekomen omdat U \fist dat een lid van de Afdeling der Werk
tuigbouwkunde een voo.rdracht zou houden, die wellicht zou handelen 
over zijn eigen vakgebied: de produktietechniek en daaruit in het bij
zonder de bedrijfsmechanisatie? 
Ik ken Uw beweegredenen niet, en zonder "dies-research" compleet 
met items, clusters, enzovoort, zal ik er waarschijnlijk nooit achter 
komen. Dat betekent dat ik zelf, op autocratische wijze zo U wilt, de 
doelen zal moeten stellen waarop ik met mijn rede wil gaan mikken. 
Welnu dan, ik neem mij voor U wat meer vertrouwd te maken met een 
belangrijk onderdeel van mijn vakgebied: het samenstellen van uit ver
scheidene onderdelen bestaande producten. 
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Ik wil U wel bekennen, dat een van de redenen, die mij tot de keuze van 
dit onderwerp ,hebben geleid., is dat men er tot op zekere hoogte vrlj 
goed over kan praten zonder vlsuele hulpmiddelen te gebruiken. Het is 
namelijk nlet de gewoonte bij een gelegenheid als deze zulke hulpmidde
len te benutten, terwijl zij in het onderlinge verkeer tussen werktulg
bouwers juist zo' n prominente rol spelen ln de vorm van ontwerpschet
sen, samenstellings- en sub-samenstelllngstekeningen, uitgewerkte 
detailtekeningen, en verdernog bewegingsdiagrammen, die vooral voor 
bewerklngsmachines zo karakteristiek zijn. 
Deze machines warden immers ontworpen om functies van mensen over 
te nemen, en een van de meest gewaardeerde eigenschappen die we van 
onze Schepper hebbe.n meegekregen, is dat we ons zo betrekkelijk vrij, 
zeker en subtiel in zo oneindig veel variaties kunnen bewegen. Een 
machine is in dit opzicht minder dan een marionet, die, door een aantal 
ragfijnedraadjes verbonden met fijnbesnaarde mensenhanden, tenmin
stenogop allerlei verschillende en vaak verrassende wijzen kan bewe
gen. 
In het bewegingsdiagram Jegt de schepper van de machine het meestal 
starrebewegingspatroon van zijn geesteskind vast. In het diagram is 
iedere beweging van de in de tekeningen vastgelegde mechanismen af
zonderlijk gedetermineerd door de relatie tussen tijd en plaats. (lit. 1) 
Het zal U na deze ode aan de visuele presentatie niet verbazen dat ik 
van mening ben dat juist werktuigbouwers met deze traditie - geen vi
suele hulpmiddelen bij academische redes - moeten breken. 
Zo zou een kleurenfilmpje van vijf minuten, dat onder meer een auto
matische montagemachine in voile actie zou tonen, mijn betoog bulten -
gewoon veel steun hebben gegeven of misschien wel grotendeels over -
bodig hebben gemaakt. 
Helaas kan ik U dat niet vertonen; de voorbereidingstijd waste kort, 
en bovendien zouden de productiekosten van zo'n film wel f 25.000,
bedragen. De enige troost, die ik U kan aanbieden, is te bedenken dat 
U vanmiddag tenminste deze uitgave hebt helpen besparen door gedul
dig te luisteren naar de orator. 

Misschien is de moeilijkheid over machines te moeten spreken zonder 
veelvuldig te kunnen verwijzen naar stapels tekeningen, foto's, of lie
vernog naar de machine zelf, ook wel mede oorzaak van de traditle dat 
zo weinig werktuigkundige ingenieurs promoveren. 
Toch staat het Academlsch Statuut volgens artikel 222 promoveren op 
een ontwerp uitdrukkelijk toe. Bezinning op de inrichting van de pro
motlezitting voor werktulgbouwers Ujkt mij gewenst. Het zou bijvoor -
beeld een "promotiezitting te velde" kunnen zijn in een dicht bij de wer
kende machU:ie gelegen bedrijfskantine of een andere geschikte ruimte. 
De hooggeleerde commissieleden zouden zlch, desnoods gekleed in 
zwart fluwelen overalls om het werkstuk moeten scharen om, al wij-
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zende, vanuit een gehurkte, gebukte, dan wel staande positie vragen op 
de kritisch creatieve promovendus af te vuren. 

Na deze poging tot promotie-promotion wil ik U als tweede reden die 
mij er toe bracht het onderwerp "samenstellen" te kiezen vermelden 
dat bet de laatste j aren zo sterk in de belangstelling staat. Waarschijn
lijk komt dit omdat men zich begint te realiseren, dat de samenstellings
kosten een zeer belangrijk deel vormen van de totale productiekosten. 
De schattingen die men daarover in de literatuur tegenkomt voor de pro
ductie van duurzame consumptiegoederen, lopen uiteen van 40% tot 60% 
van de totale fabricage.prij s. (lit. 2) 

In Van Dale's "Groot Woordenboek der Nederlandse taal" vindt men als 
betekenls van het woord samenstellen: het uit verschillende bestandde
len tot Mn geheel vormen. Zo kan men spreken van bet samenstellen 
van een zin, een brochure, een commissie, een examenvraagstuk, een 
maaltijd, een trein, een apparaat, een machine. 
Nu zou men kunnen stellen, dat naarmate de mens een hogere trap van 
beschaving bereikt, hij in staat is uit steeds nieer onderdelen bestaan
de samenstellingen te ontwikkelen. Niet alleen bet aantal, maar ook 
deverscheidenheid van de samenstellende delen zal groter worden. Py
ramiden, tempels en kathedralen getuigen nog steeds van bet prestatie
vermogen van vroegere culturen. In Genesis 11 wordt beschreven hoe de 
ultvoering van een plan tot samenstelling van een groots bouwwerk schip
breuk leed, omdat de Opperste Bouwmeester de onderlinge band ver
brak, die de bouwers in staat stelde een dergelljke onderneming te ver
wezenlijken: de gemeenschappelijke taal, die de noodzakelijke commu
nicatie tussen zovelen mogelijk maakte. De gevolgen waren verwarring 
en verstrooiihg. 

Onze huidige hoog ontwikkelde en ingewikkelde beschaving is, mede dank 
zij hoog geevolueerde communicatie-technieken tot het bouwen van 
uiterst samengestelde systemen in staat. Bij zijn recente bezoek aan 
ons land vermeldde astronaut Frank Borman, dat de machine waarmee 
hij en zijn beide metgezellen hun maanreiS ondernamen bestond uit on
geveer zes miljoen onderdelen, en tot stand gebracht was door een or
ganisatie van ongeveer vierhonderdduizend mensen. Ontwerp en uitvoering 
van zulke ingewikkelde machines vereisen een uiterste aan discipline 
van alle betrokkenen. De mens speelt namelijk een grote rol in alle sta
dia van het project. Daar dergelijke spectaculaire voortbrengselen van 
een beschaving altijd zeer gering in aantal zijn, wordt het samenstellen 
grotendeels door mensenhanden verricht. Daarbij wordt uiteraard ge
bruik gemaakt van alle mogelijke moderne hulpmiddelen. Er zullen nog 
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we! heel wat generaties futurologen komen en gaan alvorens er een op
staat, die ons als toekomstbeeld de automatische montage van ruimte
vaartuigen voorhoudt. Een systeem dat in staat is andere systemen sa
men te stellen, moet immers zelf van een veel hogere orde zijn. Zolang 
men de meest economische voortbrenglng als doelstelling van industr!E!le 
werkzaamheid hanteert, zal men er alleen dan toe overgaan een gecom
pliceerd samenstellings-systeem te creeren, wanneer de te vervaardi
gen producten, zoals duurzame consumptiegoederen, in betrekkelijk 
grote aantallen worden gevraagd (lit. 3). Op deze gevallen zal onze aan
dacht hedenmiddag meer in het bijzonder zijn gericht. 

Vaak staat men verbaasd wanneer men analyseert uit hoeveel onderde
len bepaalde producten opgebouwd zijn. Een in een wikkel verpakte 
gloeilampbestaat uit twintig onderdelen van vijftien verschillende soor
ten. Een DAF personenwagen bestaat uit 10 hoofdcomponenten, opge
bouwd uit ongeveer 3000 verschillende artikelen, waarvan vele, zoals 
tandwielkast, claxon, koplamp, kilometerteller, op hun beurt weer een 
groot aantal onderdelen bevatten. 
Voor het samenstellen van dergelljke producten is in onze taal ook het 
uithet Frans afgeleide werkwoord monteren ingeburgerd. De Jetterlljke 
vertaling van monter, klimmen, is voor het samenstellen van vele pro
ducten een zeer toepasselijk begrip. Men klimt via steeds hogere ni
\·caus \·an ordcning nnar de top: het geheel gerede en beproefde, netjes 
ingepakte product, klaar om bij de toekomstigekoper de gewenste func
tie te gaan vervullen. 
Evenals bij het beklimmen van een berg is de keuze van de weg waar
langs men klimt niet onverschillig. Er zijn paden die erg aantreklrnliJk 
lijken op het eerste gezicht, maar die vast !open tegen een loodrechte 
wand. Andere paden lijken een omweg, maar voeren vrijwel moeiteloos 
naar de top. Bij het kiezen van de julste weg kru1 een zogenaamd voor
rangsdiagram (precedence diagram) goede diensten bewijzen. Het ver
toont veel overeenkomst met de bekencle, uit genummerde cirkeltjes en 
pijlen opgclJOuwde ,schema's voor projekt-planning, en laat voor iedere 
bewerking zien welke andere operaties eraan vooraf moeten gaan. Der
gelijke diagrammen worden sinds een jaar of tien we! gebruikt door 
technicidie zich bezig houden met het in tijdsduur op elkaar afstemmen 
van montagewerkzaamheden aan lopende banden. (lit. 4) 
Zij worden thans ook door sommlge ontwerpers van geheel of gecleelte
lijk gemechaniseerde montage-systemen toegepast. (lit. 5) 
Bij het tegen elkaar afwegen van de voor- en nadelen van verschlllende 
constructieve oplossingen kunnen voor het weergeven van de hoofd!ijnen 
blokschema' s bijzonder nuttig zijn. (lit. 6) 
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In de praktijk zal men nog niet vaak een dergelijke systematische aan
pak bij het ontwerpen van montage-systemen tegenkomen, en als men 
zeer vertrouwd is met het product in kwestle, is men geneigd te denken 
dat dit ook niet noodzakelijk is. Toch moet iedere constructeur er voor 
op zijn hoede zijn, dat hij geen principiele opzet kiest die later aanzien
lijk te verbeteren blijkt. Als ik mij de laatste jaren een denkbeeld goed 
bewustgeworden ben, is het wel dat vooral constructeurs met vereende 
krachten de heuristlek, de leer van het langs methodische weg tot ont
dekkingen of uitvindingen komen, tot grotere bloei zouden moeten bren
gen. Een van de mogelijkheden die mij daarbij voor ogen zweven, is 
het opbouwen van een goed toegankelijke, levende bron van logisch ge
ordende informatie. U denkt daarbij natuurlijk direct weer aan toepas
sing van een electronisch geheugensysteem, maar zo ergens, dan is dat 
hier heel duidelijk slechts middel tot het doel. Eerst moet een goed 
communicatie-systeem worden geschapen tussen een groot aantal crea -
tieve mensen die her en der verscholen zitten in allerlei afdelingen van 
uiteenlopende bedrijven en daar vaak onopvallend hun taak vervullen. 
Deze mensen zou men dan moeten vragen voortdurend kritisch te analy
seren hoe zij eigenlijk te werk gaan; welke gegevens zij met welke fre
quentie gebruiken, welke oplossingen ze vermijden en waarom, welke 
gebaande wegen ze bewandelen, over welke nieuwe gegevens ie zouden 
willen beschikken enzovoort. Daarvoor is werktijd nodig, dus moeten 
ook de chefs van deze mensen overtuigd worden van het nut op lange 
termijn. Gelukkig groeit bij vele direct!es het inzicht dat men creatieve 
constructeurs meer armslag moet geven om hun werk tegen de achter
grond van de snel evoluerende techniek zinvol te kunnen blij ven vervul
len. Jk koester dan ook de hoop dat er de komende decennia goede vor
deringen in de methodiek van het construeren zullen kunnen worden ge
maakt, 

Al vorens nu tot meer technische beschouwingen te komen wil ik eerst 
nog een antwoord trachten te geven op de vraag waarom de montage
kosten thans zo'n hoog percentage van de totale kostprijs uitmaken, en 
waarom de ontwikkeling op dit gebied zo langzaam is verlopen. Mijns 
inziens luidt de verklaring daarvoor als volgt: samenstellen van niet te 
grote produkten is een bezigheid, die met niet veel meer dan simpele 
hulpmiddelen in een redelijk tempo door de mens kan worden verricht. 
Er wordt een groot aantal verschillende handelingen gevraagd, er wordt 
een beroep gedaan op inzicht en oordeel, vaak ook op het vermogen tot 
improviseren, enbovendienzijndeuit te oefenen krachten in vele geval
len gering. Dergelijke werkzaamheden liggen de mens en hij verricht 
ze doorgaans dan ook met veel plezier. 

Het maken van grote aantallen van dezelfde onderdelen betekent in het 
algemeeri een veel beperkter aantal handelingen, die veel frequenter 
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moeten worden herhaald en grote krachten kunnen vragen. Dit soort 
werk wordt door de mens als eentonig en vermoeiend ervaren. Geen 
wonder dus dat eeuwenlang alle aandacht van industrtelen in de eerste 
plaats gericht is geweest op de ontwikkeling van machines voor bet ver
vaardigen van onderdelen. Voor de machinefahrikanten was dit gebied 
ook al bij zonder aantrekkelijk, omdat met deze machines onderdelen 
voor allerlei soorten eindproducten konden.worden gemaakt, .zodat zij 
tot seriebouw konden komen. Zo ontstonden hele generaties van pro
ductiewerktuigen, van handbediend tot volautomatisch, voor het ver
werken van uitgangsmaterialen als plaat, band, draad, staf, buis of 
fo!ie. Ook de werktuigen voor de bewerklng van materialen in vloelbare 
of kneedbare toestand kregen grote aandacht. Tengevolge van aldeze 
inspanningen daalde de kostprijs van de onderdelen, en aangezieil er 
weinig of niets gebeurde aan de mechanisatie van de montage, moesten 
de montagekosten relatief wel stijgen. Een gelukkig gevolg van al deze 
op bet produceren van onderdelen gerichte activitelten was verder dat 
men de maatkwaliteit kon verbeteren. Beheerste maatnauwkeurigheid is 
namelijk een essentiele voorwaarde om tot volledige onderllnge uitwis
selbaarheid van onderdelen te komen. Bij handmontage is het reeds be
zwaarlijk als de te monteren onderdelen te grote maatverschillen ver
tonen, omdat men dan zijn toevlucht' moet nemen tot pas ma.ken of bij 
elkaar zoeken. Bij automatische montage zou dlt tot zeer grote compli
caties leiden. 

Eli Whitney behoorde tot de eersten die er in slaagden een uit ongeveer 
vijftig onderdelen samengesteld precisie-product samen te stellen uit 
wi!lekeurig uit de magazijnen genomen onderdelen, zonder dat deze op 
elkaar pas behoefden te worden gemaakt. Hij demonstreerde dit in het 
jaar 1801 in Amerika; het ·product was een musket voor bet federale 

leger. De totaalserie bedroeg tienduizend stuks. Bij de onderdelen
productie was arbeidsverdeling toegepast, maar de samenstelling ge
beurde nog in zijn geheel door een man. (lit. 7) 

·Henry Ford en een van zijn medewerkers, Sorenson, een modelmaker, 
bijgenaamd "gietijzerenCharlie", warende eersten die op grote schaal 
arbeidsverdeling bij het samenstellen introduceerden. Volgens Ford 
deden zij hun lnspiratie op in de grote slachterijen in Chicago, waar 
men reeds werkte met hangende transport-banen voor het slachtvee. 
Langs deze banen stonden de ongeschoolde slagers opgesteld, ieder 
gespecialiseerd op een bepaald dee! van het karwei. Ford introduceerde 
het principe, maar dan in omgekeerde volgorde, bij de montage van 
vllegwiel-ontstekings-magneten in 1913. Had een man, die het werk 
in zijn geheel uitvoerde, twintig minuten nodig, na enig experimenteren 
met de lljn bedroeg de totale montagetijd slechts vijf minuten per stuk. 
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Dit enorme succes, dat met bescheiden middelen werd bereikt, leidde 
er toe, dat het nieuwe principe weldra over de gehele linie werd inge
voerd, met inbegrip van de eindmontage van de chassis. (lit. 8) 
Sociaal bezien betekende dit ongetwijfeld een achteru!tgang voor de di
rect betrokken werknemers. Van hen werd nu immers een meer fre
quente herhaling van een geringer aantal minder gevarieerde handelin
gen gevraagd. Daar stond echter tegenover dat Ford hun lonen kon ver
hogen en de prijs van automobielen verlagen, waardoor de series weer 
konden worden vergroot. 
Nu zijn juist al deze factoren: frequente herhaling, hoge lohen, grote 
series, stimulansen voor mechanisatie. Als het samengestelde pro
duct verder nog kle!n van afmetingen is, zodat de te ontwerpen mon
tage-machines geen kolossale omvang behoeven te krijgen, en als het 
product niet te vaak ingrijpend gewijzigd wordt, zijn alle voorwaarden 
vervuld voor een goede kans op succes bij de introductie van automa
tische montage. 

Vooral de seriegrootte is uitermate belangrijk. De mechanisatie van 
het samenstellen kwam dan ook het eerst tot stand voor producten waar
naar een grote vraag bestond en waarvan de vorm weinig onderhevig 
was aan mode, zoals gloeilampen, doosjes lucifers, radiobuizen, bat
terijen, electrischc weerstanden, bougies, uurwerken voor wekkers 
e.d. 
In de literatuur komt men herhaaldelijk als grenswaarde 500.000 stuks 
per jaar tegen. Daaronder zou mechanisatie van de montage niet meer 
rendabel zijn. (lit. 2) Omdat er echter talloze producten zijn, die in 
de categorie 50.000 - 500.000 stuks per jaar vallen en veel montage
handelingen vereisen, is het een uitdaging aan ingenieurs, die zich met 
de productie van deze artikelen bezig houden, methoden en middelen te 
vinden om de montagekosten te drukken. 
Welke wegen kan men daarbij bewandelen? 
Een gedachte moet vooropgesteld worden: de montage moet nooit af
zonderlijk worden bekeken, maar worden beschouwd als de eindfase 
van een wordingsproces. Een minder gelukkige stap aan het beginJrnn 
later zeer nadelige gevolgen hebben. 

Vooraanbeginnend zal men er allereerst naar moeten streven het aan
tal enkelvoudige onderdelen te beperken. Slim construeren en gedul
dig de mogelij!r.heden onderzoeken, die naast de vanouds toegepaste 
ook andere technologieen bieden, kunnen verbluffende resultaten opleve
ren. (lit. 9, 10, 11) Door gieten, spuiten, sinteren, extruderen e.d. kun
nen uiterst gecompliceerde onderdelen worden gevormd, die anders uit 
vele componenten zouden moeten worden samengesteld. 
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Soms kan er al een zekere mate van samenstelling plaats vinden als 
de uitgangsmaterialen in de grondvorm worden samengebracht. Voor
beelden daarvan zijn zogenaamd manteldi'aad, bestaande uit een kern 
vanbijvoorbeeldnikkel-ijzeren een buitenmantel van koper; sandwich
materialen zoals bijvoorbeeld bi-metalen; golfkarton; kunststof-kor
rels, waarin reeds korte glasvezels zitten, enzovoort. 

Ook kunnen bij bet vormen van enkelvoudlge onderdelen soms andere 
onderdelen worden ingesloten. Velen Uwer zullen op jaarbeurzen wel
eens met bewondering gekeken hebben naar machines om allerlei sier
kettingen te maken. Denkt U ook eens aan zogenaamde aangespoten 
stekers die Mn geheel vormen met bet snoer, of kunststof producten, 
diebij bun ontstaan in de matrijs asjes, bussen of dergelijke inslulten. 

Reeds enkele malen is naar voren gekomen hoe belangrijk kwaliteit en 
maatnauwkeurigheid van de onderdelen zijn. Er moet vooral worden 
gezorgd dat deze niet te lljden hebben door opslag en transport. Voor 
kwetsbare onderdelen zal bet vaak nodlg zljn speciaal ontworpen trans
portmiddelen te gebruiken met vakjes voor ieder onderdeel, opdat de 
onderdelen elkaar niet kunnen raken. (lit.12) 
In bepaalde gevallen kan men beter besllssen de vervaardiging van bet 
onderdeelte integreren in bet montage-systeem. Soms kan een tussen
weg worden bewandeld, door onderdelen die zich daartoe lenen, aan 
elkaar vast te laten zitten zodat ze een lint vormen dat eventueel kan 
worden opgerold. Bij de montage wordt de rol langzaam afgewikkeld, 
waarbij bet onderdeel pas op bet laatste moment vlak voor de montage 
wordt losgesneden van bet lint en in de definitieve vorm gebracht. Als 
de onderdelen voor bet transport toch door elkaar worden gegooid, 
moeten ze liefst zo gevormd zijn dat ze weer gemakkelijk in bet gelid 
tekrijgenzijn. Eenhindernis die uitbreiding van de automatische mon
tage in de weg staat, is bet tekort aan kennls en inzicht op bet gebied 
van bet automatlsch ordenen van onderdelen die in volkomen ongeor
dende toestand -gestort in bakken of dozen bijvoorbeeld- aangeboden 
worden voor montage. Ieder ordeningsproces wordt tot dusver vrijwel 
geheel empirlsch aangepakt. Het vergt dan ook een hoog percentage 
van de ontwikkelkosten van een automatische montage-machine. 
Met ere moeten bier de pogingen van collega W.B. Heginbotham van 
Nottingham University worden genoemd, die uitgaande van de vorm 
van een onderdeel, de kans tracht te berekenen, dat bet door een be
paald vangmechanisme uit een ongeordende voorraad wordt gevangen. 
Het Is te hopen dat deze systematische aanpak, die ongetwijfeld navol
ging zal vlnden, ulteindelljk via goed hanteerbare ontwerpregels tot 
optimale toevoerinrichtingen zal Jelden. 
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Voorts kan men er naar streven het product zo te ontwerpen dat de sa
menstelling getrapt verloopt. Met andere woorden: men moet er voor 
zorgen dat de elndmontagelijn niet te lang wordt. 
Hoe langer een montagelijn, hoe groter het cumulatief effect van inci
denteel bij vrijwel iedere bewerking optredende storlngen. (lit.13) 
Het Is gunstlger het product onder te verdelen in een beperkt aantal 
logisch gegroepeerde sub-samenstelllngen, die via een kleine, liefst 
geordende, buffervoorraad naar de eindmontagelijn worden gevoerd. 
Tevens wordt hierdoor bereikt dat de controle op de goede werking 
wordt vergemakkelijkt, omdat de door de sub-samenstellingen te ver
richten functies van tevoren kunnen warden getest. 

Ook bij de montage te gebruiken bevestigings-middelen en verbindings
technieken verdienen intensieve aandacht. Nog niet zo lang geleden 
eiste een groot deel van het publiek blj de aankoop van een apparaat 
dat het tot in de kleinste onderdelen kon worden gedemonteerd. Thans 
neemt de consument In vele gevallen, zlj het soms gedwongen, genoegen 
met wegwerp-producten of wegwerp-sub-samenstellingen, waardoor 
-de montage en niet te vergeten later de service- vaak aanzienlijk ver
eenvoudigd kan worden. Vele gespecialiseerde bedrijven hebben zich 
toegelegd op dlt interessante deelgebied van de montage. Zij trachten 
vaak het bevestigingsmiddel en de benodigde apparatuur om de ver -
binding tot stand te brengen samen te ontwikkelen.(llt.14) Als voor
beelden kunnen genoemd warden apparaten voor : het aan voeren en in -
slaan van spijkers, aanvoeren en aandraaien van schroeven of moeren, 
aanvoeren en stomplassen van tapelnden, aanvoeren · en inslaan van 
nieten, aanvoeren en opplakken van kleefband. 

In deze opsomming komen steeds twee begrippen terug: aanvoeren, en 
wat men algemeen zou kunnen omschrijven als plaatsen ofpositioneren: 
Deze zelfde werkwoorden, aanvoeren en plaatsen zijn ook van toepas
slng op het monteren van onderdelen en sub-samenstellingen. 
Orn het beeld compleet te maken moet nog een derde werkwoord warden 
toegevoegd: beoordelen. Er moet namelijkbeoordeeld worden·of het zin 
heeft het betreffende onderdeel te plaatsen, omdat een voorafgaande 
bewerking geheel of gedeeltelijk kan zljn mislukt. 
Bij het ontwerpen van samenstellings-systemen kanleder van deze drie 
functies voor ieder toe te voegen onderdeel warden toevertrouwd aan 
een mens of aan een mechanisme. Deze beschouwingswijze houdt in, 
dat men voor iedere toevoeging een keus kan maken uit acht verschil
lende manieren waarop de taak kan warden verdeeld tussen m~ns en 
machine. 
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Of men deze keuze werkelijk vrij kan maken hangt onder meer af van de 
opzet van het transportsysteem, dat zorg draagt voor de confrontatie 
van ieder product-in-wording met alle verschillende bewerkingsorganen. 
Dat transportsysteem moet bijzonder flexibel zijn en aan zeer uiteen
lopende eisen voldoen, als .bepaalde onderdelen geheel automatisch, 
andere geheel met de hand en weer andere door combinatie van hand
werk en mechanismen moeten worden gemonteerd. 
In eerste instantie doet het er minder toe voor welk soort product het 
transportsysteem wordt toegepast, tenminste als de afmetingen van 
het product beneden een zekere grenswaarde va!len. Zulke min of meer 
universele transportsystemen, zoals stap-stop draaitafels' en uit een
heden opgebouwde lijnmachines, vormen dan ook een dankbaar ontwik
kelingsgebied voor verschillende machinefabrieken. Men mag immers 
verwachten dat de vraag hiernaar verder zal stijgen, zodat weer serie
bouw mogelijk wordt. 

Een andere ontwikkelingslijn die duidelijk waarneembaar is, betreft de 
mechanismen die een aangevoerd onderdeel oppakken en het nauwkeurig 
op zijn plaats brengen (pick-and-place mechanisms),duidelijk te verge
lijken met de hand en de arm van de mens. (lit 15) Daarvan is de hand 
verreweg het meest gecompliceerde orgaan. In plaats van een nage
bootste universele mechanische hand te ontwerpen neemt men daarom 
zijn toevlucht tot het bedenken van eenvoudige, volledig op de vorm van 
een bepaald onderdeel toegespitste, grijpers. Op dit gebied zou men 
kunnen streven naar een onderscheiding in functiecategorieen. Voor 
iedere functiecategorie zou dan een gestandaardiseerde grijper of een 
reeks van grijpers kunnen worden ontwikkeld. Deze grijpers zouden 
moeten passen op genormaliseerde armen, die weer een dankbaarder 
object voor de machine-industrie vormen dan grijpers. Vandaar dat er 
op verschillende plaatsen hard wordt gewerkt om tot een serie goed ge
kozen standaard-armen te komen. Van een universeel toepasbaar arm
mechanisme zal minstens worden \'erlangd dat de verschillende slag
lengten binnen bepaalde grenzen zeer gemakkelijk kunnen worden inge
steld, en dat de verschillende functies gecoordineerd kunnen worden 
met andere mechanismen. Hieraan kan het gemakkelijkst worden vol
daan door toepass ing van zogenaamde volgorde-schakelingen, die echter 
bij eenvoudige uitvoering tijdverlies opleveren. Dit nadeel kan worden 
opgeheven door verfijning van de besturingsmethoden voor de verschil
lende aandrijvingen. 

De meest geavanceerde, zogenaamde "onderwijsbare", mechanische 
armen (teachable machines) vertonen deze karaktertrekken reeds. 
(lit.16) Men kan zo'n mechanische arm vastpakken en langs een be
paalde, vrij te kiezen, ruimtelijke baan laten bewegen tussen wille-
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keurig gelegen stoppunten, waar een aan de arm bevestigde grijper 
wordt geopend of gesloten. Een met de arm verbonden gebeugen- en 
besturingssysteem zorgt er voor dat bet bewegingspatroon wordt ont
bouden en op afroep do·or een eenvoudig start-signaal kan warden ge
reproduceerd. Als deze apparaten goedkoper warden - en dat worden 
ze ongetwijfeld omdat ze steeds meer zullen worden geperfectioneerd 
en de ge.vraagde aantallen zullen toenemen - openen zich nieuwe pers
pectieven voor de automatiscbe montage, ook voor kleine series. Het 
volgende gedachtenexperiment zal U daarvan hoop ik overtuigen. 

Een in jaarseries van 120.000 stuks te vervaardigen product is samen
gesteld uit negen verscbillende onderdelen, die in de volgorue een tot 
negen moeten worden gemonteerd. Laten we aannemen dat voor ieder 
onderdeel een speciaal gevormde grijper nodig is. Deze grijpers staan 
netjes geordend in een rek. Ze zijn zo geconstrueerd dat iedere grijper 
door Mn en dezelfde, aan een mecbanische arm bevestigde, tang kan 
worden gepakt. De onderdelen liggen keurig geordend op rekken die 
aanscbuiven als er een onderdeel wordt afgenomen. Aan een enkele 
"onderwijsbare" arm kan nu bet volgende programma wordenopgelegd.: 
ga naar bet grijper-rek en pak grijper 1; ga met geopende grijper 1 
naar bet rek voor onderdeel 1 en grijp bet eerste onderdeel van de rij.; 
ga naar de montageplaats en positioneer daar bet onderdeel; breng de 
geopende grljper terug naar zijn plaats op bet grijperrek; pak grljpei; 
2 ""enzovoort tot en met betterugplaatsen vangrijper 9; pak grijper 10, 
ga.naar de montageplaats, grijp bet gebeel samengestelde product en 
geponeer bet in bet rek voor de gerede producten; breng grijper l O terug 
op zijn plaats. 

Orn in tweeduizend effectieve draaiuren per j aar de vereiste productie 
te halen zou de bescbreven cyclus in een .minuut moeten worden afge
werkt. Dit lijkt zeker mogelijk, zelfs als de noodzakelijke contrOle
bewerkingen, die in mijn redenering eenvoudigheidshalve zijn wegg~
laten, nog zouden warden tussengevoegd. 
Als de· productie moet warden verboogd, kan een tweede• universele arm 
worden ingescbakeld. Als de eerste arm een volgende grijper pakt, kan 
de tweede dan simultaan een onderdeel plaatsen en omgekeerd. Ook zou 
men kunnen overwegen een aantal producten, bijvoorbeeld vijf, gelijk
tijdig samen te stellen. Iedere grijper moet dan een vijftal onderdelen 
tegelijk kunnen pakken. 

Wat zou nu een dergelijke universele arm mogen kosten, als men er van 
uit gaat dat hij een operator volledig zou kunnen vervangen? De directe 
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jaarkosten voor een operator· liggen thans reeds in de buurt van 
f 15.000,-. Daar de arm unlverseel toepasbaar is, dus niet onbruik
baar wordt wanneer een product vervalt, mag de afschrijvingsperiode 
gelijk warden gesteld aan de technische levensduur, bljvoorbeeld tien 
jaren. Als over het gemiddeld geihvesteerde kapitaal jaarlljks 10%rente 
moet warden betaald, en de jaarlljkse onderhouds- en overlge kosten 
15egroot warden op15%van de aanschafflngsprijs, mag de armhoogstens 
f 50.000,- kosten. Volgens een weliswaar vrij grove economlsche be
schouwingswijze zijn blj deze prljs dejaarlijkse kosten immers juist in 
evenwicht met de jaarlljkse besparlngen. Voor een dergelljk bedrag 
kan men tegenwoordig, mits men in redelljke series kan produceren, 
een zeer hoogwaardige machine leveren. 
Het zou een lndrukwekkend schouwspel zijn dergelljke machines bezig 
te zien met het samenstellen van hun eigen nakomelingen. Aangezien 
de ene machine het vaak om niet gemakkelljk naspeurbare redenen wat 
beter doet dan een andere, zou er ter voorkomlng van lnteelt we! eens 
behoefte aan een soort machlne-stamboek kunnen ontstaan. 

Het merkwaardige van hetbeschouwde systeem is dat het geheel afwijkt 
van de klassieke aanpak bij de rationalisatie van de montage, namelijk 
de verdeling van het werk over een aantal, Leder op een bepaalde be
werking gespeciallseerde, montageplaatsen, die achtereenvolgens door 
ieder product-in-wording bezocht warden. Het is veel meer een na
bootslng van de wijze waarop Mn enkele monteur de volledige montage 
van een enkel product zou uitvoeren. Ik wil, wellicht ten overvloede, 
we! met nadruk verklaren, dat lk voor het samenstellen van grate series 
niet gauw van de klassieke prlncipes zou afwijken. Ook blj het uitwerken 
diiiirvan zouden standaardarmen en grljpers in de toekomst echter wel 
eens waardevolle functie-elementen kunnen blljken. 

Tenslotte wil lk niet nalaten te wijzen op de overeenkomst tussen het 
zojuist besproken fictieve samenstelllngs-systeem en sommige even
eens op de productle van kleine aantallen gerichte, moderne bewerkings
machlnes. Deze kunt U thans in enkele vooruitstrevende machine
fabrieken bezig zien met het uitvoeren van lange reeksen verschlllende 
bewerkingen zoals boren, frezen, ruimen, aan een enkel onderdeel. In 
plaats van grijpers warden daarbij verschillende snij-gereedschappen 
geheel automatisch beurtelings in de hoofdspil van de machine aange
bracht. 
Deze overeenkomst is voor mij een gerede aanleiding van de gelegenheid 
gebrulk te maken mijn opinie naar voren te brengen, dat iedere verde
llng van het gebied der mechanische productietechniek, dat zowel 
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cnkclfabricage als serie- en massafabricage omvat, over verschillende 
afdelingen van deze hogeschool moet warden voorkomen. 

Zeer gewaardeerde toehoorders, ik hoop dat ik er in geslaagd ben U 
een beeld te geven van de problemen die zich voordoen bij het samen
stellen van producten, en van verschillende richtingen die men zou 
kunnen inslaan ter verlaging van de montagekosten. Dat ik mij met het 
cog op de beschikbare tijd beperkingen heb moeten opleggen zal U dui
delijk zijn. 
In mijn betoog hebt U herhaaldelijk kunnen opmerken dat technische 
systemen werden vergeleken met menselijke organen en organisaties. 
Voor een tak van de techniek die er zo direct naar streeft machines te 
scheppen die werkzaamheden van de mens over kunnen nemen, ligt dat 
voor de hand. 
Zou nu - zo vraag ik mij we! eens af - omgekeerd de machine ook in 
sommlge opzichten als model kunnen fungeren voor een menselijke 
organisatie? 
Ik kan de verleidlng niet weerstaan daarom tot besluit enkele karakte
ristieke eigenschappen van een machine op te sommen. 

Het ontwerpen van een nieuwe productiemachine vereist een grote 
geestelijke inspanning van enkelen, die in een goede communicatie 
moeten staan met velen. 
Een productiemachine kan vaak niet dan met de grootste moeite geschikt 
gemaakt worden voor een oppervlakkig beschouwd slechts weinig ge
wijzlgd product, tenzij er van meet af aan op veranderingen is gerekend. 
Het handhaven van de kwa!iteit van het product dat de machine aflevert 
vereist voortdurende aandacht. 
Het is veel gemakkelijker een machine te ontregelen dan hem goed af 
te stellen. 
Een machine moet voortdurend met tocwijcling worden verzorgd, anders 
dalen zijn betrouwbaarheid en zijn prestatievermogen. 

Zou men nu het woord - machine - in deze stellingen zonder meer mogen 
vervangen door - organisatie-? 
Het beantwoorden van deze vraag laat ik gaarne aan U over. Ik heb reeds 
teveel van Uw geduld gevergd, en hen U dankbaar voor Uw aandacht. 
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