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SAMENVATTING.
De hulzen voor de lampvoeten worden met een volgstempel
geproduceerd op een VP 100-pers.
Omdat meerdere hulstypes op eenzelfde VP 100 worden gemaakt,
moeten de volgstempels (die een massa van ongeveer 4000 kg
hebben) regelmatig worden gewisseld. De tijdsduur van het
omstellen, die nu 1 à 2 weken bedraagt, wordt te lang
bevonden.
In dit verslag is
een inventarisatie
gemaakt van de
ometelhandelingen en de tijdsduur ervan.
Deze inventarisatie is basis van de voorstellen om een
omsteltijdverkorting te bereiken.
Door verbetering van de emstelorganisatie kan de omsteltijd
tot 75% worden gereduceerd. Indien tevens meer mensen worden
ingezet, dan kan de omsteltijd tot 25% worden gereduceerd.
Het verslag bevat aanbevelingen ter verbetering van de
omstelorganisatie.
Door constructieve aanpassingen kan de omsteltijd met een
factor 2 verlaagd worden.
In het verslag is een alternatief
uitgewerkt waarmee deze verlaging gedeeltelijk gerealiseerd
kan worden.
De constructiewijziging vermindert het aantal te wisselen
onderdelen door:
- bepaalde onderdelen voor alle volgstempels gelijk te maken,
zodat deze niet meer gewisseld hoeven te worden.
- sommige onderdelen samen te stellen, waardoor deze niet
meer afzonderlijk gewisseld hoeven te worden.
Voor het versnellen van enkele handelingen is gebruik gemaakt
van de SMED-theorie die door Shingo is ontwikkeld.

i

INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave
Voorwoord

i

iii

Hoofdstuk 1: INLIIDINQ.
1.1
1.2

De opdracht.
De systeemgrens.

1

2

Hoofdstuk 2: ORIENTATII.
2.1
2.2
2.3

De omstelling.
Algemene gedachten t.a.v. verkorting van de
omsteltijd.
De tijdanalyse.
2.3.1 Organisatorische verbeteringen.
2.3.2 Eenvoudige constructieve aanpassingen.
2.3.3 Ingewikkelde constructieve aanpassingen.

3
5

7
8
10

11

Hoofdstuk 3: PLANNEN.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Alternatieven.
Pers aanpassen.
3.2.1 C-vormig machinebed en topplaat.
3.2.2 Vulstukken.
Unit met topplaat.
Verkleinen van het in te bouwen gedeelte.
3.4.1 Andere buffer, in de unit verwerkt.
3.4.2 Standaardisatie bufferpositie.
Keuze van het alternatief.

13
15
15
15
16

17
17
18

22

Hoofdstuk 4: UITVOIRING.
4.1

4.2
4.3

Uitwerking van het alternatief.
4.1.1 Het ontwerp.
4.1.2 Potential Problem Analysis.
4.1.3 Het resultaat.
4.1.4 Kosten/baten.
Het vervolg.
Toekomst.

24
24
25
26
29
30

Literatuur.

31

Overzicht van begrippen en defenities.

32

i i

Bijlage

1:

2:

3:
4:

Algemeen.
Deel A:
Deel B:
Deel C:
Deel D:

Tijdmetingen.
Organisatorische verbeteringen.
Checklist P43t.
Omsteltijdverkorting bij parallelle
werkzaamheden.
Eenvoudige constructieve
Deel E:
aanpassingen.
Deel A:
Specifieke problemen.
Deel B:
Potential Problem Analysis.
Kosten/baten.

iii

VOORWOORD.
Dit verslag is het resultaat van het afstudeerproject dat
G. Gorissen, in de periode 1-9-1986 t/m 1-7-1987, heeft
uitgevoerd bij Vitrite B.V. te Middelburg.
Het verslag geeft het globale verloop van de opdracht weer.
Voor de lezers die niet met Vitrite op de hoogte zijn, is
bijlage
1
geschreven.
In
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worden het
produktieproces bij en produkt van Vitrite toegelicht.
Bij deze wil ik tevens allen bedanken die er toe hebben
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van de zijde van Vitrite:
- ir. M. Matthijsse, hoofd tekenkamer.
ing. J. Minderhoud, hoofd persengroep.
alle medewerkers van de persengroep.
alle ·· emstellers" .
van de zijde van de T.U.:
- prof. ir. J. van Bragt, hoogleraar.
- ing. H. Bulten, studiebegeleider.

Roermond/Middelburg/1987

G. Gorissen.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING.
1.1 DE OPDRACHT.
De produktie van de lampvoeten gebeurt in diverse stappen. De
eerste stap is het dieptrekken van
de huls
met een
volgstempel op een VP 100-pers.
Omdat meerdere hulstypes op eenzelfde VP 100 worden gemaakt,
moet het volgstempel regelmatig worden omgesteld.
Het omstellen is het onderwerp van de opdracht, omdat:
- de tijdsduur die aan het omstellen besteed wordt te lang
wordt bevonden.
- de emstelling door gereedschapmakers wordt uitgevoerd, die
alleen
in
dagdienst
werken.
Hierdoor
kan
de
machinestilstandtijd
het
drievoud
van de omsteltijd
bedragen.
De opdracht omvat:
- het ontwikkelen van voorstellen waardoor de VPlOO binnen 8
uur, door de produktie-organisatie (machinebedieners en/of
stellers), emstelbaar wordt.
- kwantificering van het te verwachten voordeel dat door de
voorstellen kan worden bereikt.
De voorgestelde wijzigingen kunnen betrekking hebben op de
voorbereiding, de uitvoering of de nazorg van de omstelling.
De uitvoering mag niet langer dan bovengenoemde 8 uur
bedragen.
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1.2 SYSTIBMGRINS.
Bij het oplossen van een probleem is het van belang dat van
te voren wordt vastgelegd welke de (systeem-)grenzen zijn.
Hierdoor is het mogelijk:
- de omvang van de opdracht te beperken, zodat het resultaat
binnen een bepaalde tijd beschikbaar kan zijn.
- het probleem in deelproblemen te splitsen
De systeemgrenzen voor deze opdracht zijn de volgende:
1 de bestaande VP 100-persen (mechanisch deel).
2 het bestaande volgstempel van E27Al/Ms, B22Al/Ms en P43t.
Ad. 1:
T.a.v. de persen heeft al een splitsing in deelproblemen
plaatsgevonden: de afdeling BM houdt zich al bezig met het
zoeken naar een opvolger voor de VP 100.
Het electrisch gedeelte wordt buiten beschouwing gelaten.
Ad. 2:
De omvang van de opdracht is op twee wijzen beperkt:
- door niet alle bestaande volgstempels bij de opdracht te
betrekken.
- door productwijzigingen buiten beschouwing te laten.
Het invoeren van een productwijziging is een langdurig
proces. Wijzigingen van de lampvoet kunnen
leiden tot
wijzigingen van de lamp en zelfs van de lamphouder. De
invloed op de verkorting van de omsteltijd zal pas over
enkele jaren merkbaar zijn. Dit is dus geen geschikte weg om
het omatelprobleem te benaderen.
Volgens het emstelplan voor de VP 100 van 1986 wordt de VP
100-3 (waarop E27Al en P43t gemaakt worden) "overgepl and" ,
terwijl de VP 100-4 (B22Al/Ms) en
de VPl00-5 (E27Ms)
onderbezet zijn. De bezetting van de overige machines is
redelijk goed.
Door omsteltijdverkorting is het mogelijk de bezetting van de
VPl00-3/4/5
te
optimaliseren.
Vandaar
dat
alleen
bovengenoemde
volgstempels
bij
de omsteltijdverkorting
betrokken zullen worden.
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HOOFDSTUK 2:

ORIINTATIE.

2.1 Dl OHSTBLLING.
Indien op een VP 100 een ander produkt gemaakt moet worden,
moet omgesteld worden. De planning legt vast wanneer welk
produkt gemaakt moet worden. Hierdoor wordt dus ook het
tijdstip van de omstelling en het aantal omatellingen per
jaar vastgelegd.
Vier VP lOO's maken het hele jaar dezelfde produkten. De
andere
vier
worden
geregeld
omgesteld.
Het
aantal
omatellingen per jaar varieert van 2 tot 6, afhankelijk van
het soort product dat op de betreffende machine gemaakt
wordt.
De omstelling wordt verricht door 2 of 3 gereedschapmakers,
die
in
dagdienst
werken.
Gereedschapmakers
zijn in
vergelijking tot de stellers en de machinebedienden hoog
gekwalificeerde mensen.
Voor bepaalde werkzaamheden staan ook een machinemonteur en
een electricien ter beschikking.
De omatelling is op te splitsen in de voorbereiding, het
omstellen, het aanlopen èn de nazorg.
Voorbereiding.
Voor de opslag van het volgstempel staat geen aparte ruimte
ter beschikking. Dit heeft tot gevolg dat het her en der
wordt opgeslagen. Voor de aanvang van de emstelling wordt
(meestal) gezorgd dat de benodigde onderdelen aanwezig zijn.
Qmstellen.
De volgende onderdelen moeten gedemonteerd worden:
- secties
smeersysteem en bandgeleidingen welke op het machinebed
bevestigd zijn.
afvoergoten; hiervoor moet de geluidsisolatiekast aan de
onderzijde geopend worden, wat alleen mogelijk is als de
bordessen weggetrokken worden.
bovenplaat met buffers verwijderen m.b.v. een heftruck;
omdat de open hoogte te klein is, moet eerst de te trek
buffer gedemonteerd worden.
onderplaat met buffers verwijderen met heftruck
De volgende werkzaamheden moeten eveneens verricht worden:
- buffers ontluchten en de
lucht- en olieaansluitingen
loskoppelen.
- wijzigen van
de inbouwhoogte d.m.v. extra vulringen.
Hiervoor moeten de moeren, waarmee de topplaat op de zuilen
bevestigd is, gelost worden.
- bandafwikkelaar, uitvoerwals
en afvalverkleiner moeten
eventueel omgewisseld
worden
(dit
gebeurt
door de
machinemonteur).
- de electrische beveiligingen moeten aangepast worden (door
een electricien).
- de machine moet schoongemaakt worden.
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Bij het monteren van het nieuwe volgstempel worden de
werkzaamheden in de omgekeerde volgorde van de demontage
verricht.
Tevens moeten de volgende werkzaamheden verricht worden:
- het uitrichten van het volgstempel. De bovenplaat wordt
door paspennen
t.o.v. de topplaat gepositioneerd. De
onderplaat wordt t.o.v. de bovenplaat uitgericht. Hiervoor
is geen universele werkwijze; vaak wordt dit gedaan m.b.v.
de eerste en de laatste sectie.
- het aansluiten en op druk brengen van de buffers.
Aanlopen.
Als alle onderdelen gemonteerd zijn, is
de feitelijke
omstelling verricht. Het nieuwe bandmateriaal kan ingevoerd
worden. Hierna kan de pers weer gaan produceren. In de
praktijk blijkt
een aanloop- of opstartverschijnsel te
bestaan.
Door o.a. de volgende oorzaken lukt het niet om direct te
gaan produceren:
- nog niet alles is omgesteld
- electrische/electronische storingen
- een nieuw onderdeel (b.v. een beveiliging) moet ingesteld
worden.
- bij nieuwe matrijzen/stempels moet het stempel nagesteld
worden omdat het prqdukt niet op lengte is.
- het produkt voldoet niet, omdat het volgstempel onvoldoende
of onjuist onderhouden is.
Nazorg.
De nazorg houdt in dat bet gedemonteerde volgstempel in de
werkplaats wordt nagekeken. Hierna wordt het opgeslagen.
Bij deze
opdracht ontbreekt de tijd om alle aspekten
(voorbereiding, omstellen, aanlopen en nazorg) te bestuderen
en, indien nodig, te verbeteren.
Het is noodzakelijk dat een keuze gemaakt wordt. Gedeeltelijk
is deze keuze al gemaakt bij het vaststellen
van de
systeemgrens.
Verbeteringen van het voorbereiden, het aanlopen en de nazorg
zullen
hoofdzakelijk
van
organisatorische
aard zijn.
Verbeteringen van het omstellen zullen hoofdzakelijk van
constructieve, maar ook van organisatorische aard zijn.
Vanwege de afstudeerrichting speelt het constructieve aspect
een belangrijke rol bij de uitvoering van de opdracht. Daarom
wordt t.a.v. de voorbereiding, het aanlopen en de nazorg
volstaan met het geven van aanbevelingen. Het omstellen zelf
wordt verder uitgewerkt.
Eerst worden in de volgende paragraaf enkele gedachten t.a.v.
het verkorten van de omsteltijd verzameld.
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2.2 ALGIMENB GEDACBTIN T.A.V. VDKORTING VAN DB OMSDLTIJD.
De snelste manier van omstellen is "niet omstellen". Indien
er evenveel persen als volgstempels zijn, hoeft er niet
omgesteld te worden.
Worden de financiële aspecten van wel omstellen en niet
omstellen, dus overcapaciteit door veel persen, naast elkaar
gezet, dan is "wel omstellen" goedkoper.
Omstellen is dus nodig.
Omstellen betekent echter machinestilstand. Aangezien een
machine aangeschaft wordt om te produceren, betekent dit dat
de omsteltijd (en dus de machinestilstandtijd) zo kort
mogelijk moet zijn.
De huidige omsteltijd wordt
lang
bevonden, zodat
te
omsteltijdverkorting gewenst is.
De emstelling bestaat uit twee delen: de techniek en de
organisatie, die beide van invloed zijn op de omsteltijd.
Een kortere omsteltijd kan bereikt worden door het treffen
van de volgende organisatorische maatregelen:
T.a.v. voorbereiding:
- alle benodigde onderdelen zijn aanwezig
- alle onderdelen verkeren in goede staat
- het
omsteltijdstip
is
juist
gepland
werkoverleg of vakantie)

(niet

tijdens

T.a.y. begeleiding:
- de juiste mensen zijn op het juiste tijdstip aanwezig
de emstelling heeft hoge prioriteit (b.v. t.o.v. normaal
onderhoud)
·
een emstelinstructie of checklist is t.b.v. de stellers
aanwezig
T.a.y. nazorg:
- registratie en reparatie van defecte of gesleten onderdelen
vindt plaats
- het nageziene volgstempel wordt opgeslagen
Door de japanner Shigeo Shingo is onderzoek verricht naar de
verkortins van het technische gedeelte van de omstelling;
d.w.z. het feitelijke wisselen van de onderdelen.
Zijn onderzoek heeft geleid tot de Single-Minute-Exchange-ofDie (SMED)-theorie.
Hij onderscheidt twee soorten omsteltijden:
- IED-tijd (Inside Exchange of Die): emstelhandelingen worden
verricht terwijl de machine stilstaat.
OED-tijd {Outside
Exchange of Die): emstelhandelingen
worden verricht terwijl de machine draait.
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De SMED-theorie omvat de volgende stelregels:
- verdeel de bewerkingen in lED en OED.
- verander zoveel mogelijk lED- in OED-tijd.
- verkort de lED-tijd.
- streef naar OTED (One Touch Exchange of Die)
Veranderen van IED- in OED tijd betekent dat
het aantal te
wisselen onderdelen verminderd moet worden {door b.v. een
aantal onderdelen samen te voegen en
het samengesteld
onderdeel te verwisselen).
De totale werkinhoud verandert weinig door omzetting van lEDin
OED-tijd:
het
samengestelde
onderdeel
zal
toch
samengevoegd moeten worden. Maar doordat dit kan gebeuren
terwijl de machine draait, wordt de omsteltijd verkort.
Door het aantal te verrichten handelingen te verminderen, kan
de lED-tijd verkort worden (b.v. door klikverbindingen i.p.v.
bouten toe te passen).
Indien de eerste twee SMED-regels zeer ver doorgevoerd worden
(dus
door
geen
genoegen
te
nemen met de bereikte
omsteltijdverkorting.) wordt OTED bereikt; dit is het zeer
snelle wisselen van de stempels.
Basis voor het verkorten van de omsteltijd is de omsteltijd
zelf. Om
deze
te
bepalen
zijn
enkele omstellingen
(gedeeltelijk) gevolgd en zijn tijdmetingen verricht.
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2. 3 TIJDANALYSI.
Bijlage 2, deel A bevat het overzicht van de tijdmetingen. De
totale duur van de gevolgde emstelling
bedroeg 26 uur. Het
aanlopen na de emstelling duurde ongeveer 12 uur.
De totale duur van de werkzaamheden die daadwerkelijk tot de
emstelling hebben bijgedragen bedraagt 19 uur
(in het
overzicht aangegeven als "nuttige duur"),
De 7 uren "verlies" zijn het gevolg van organisatorische
onvolkomenheden. Paragraaf 2.3.1 geeft aan op welke wijze
omsteltijdverkorting bereikt kan worden door het treffen van
organisatorische maatregelen.
Organisatorische
verbeteringen
zijn
meestal
relatief
eenvoudig
te
verwezelijken.
Technische
verbeteringen
daarentegen vereisen aanpassing van bestaande constructies.
Deze
aanpassingen
kunnen
variëren
van eenvoudig tot
ingewikkeld.
Bij deze emstelling wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen
ingewikkelde en eenvoudige aanpassingen.
De in het overzicht met "*" gemerkte werkzaamheden zijn op
eenvoudige wijze aan te passen.
De totale duur van deze werkzaamheden bedraagt 8,75 uur. Door
aanpassingen kan een omsteltijdverkorting van 7,5 uur bereikt
worden. In paragraaf 2.3.2 wordt ingegaan op de wijze waarop
deze omsteltijdverkorting bereikt kan worden.

Om de

omsteltijd van de overige werkzaamheden te verkorten
zijn ingewikkelde en ingrijpende aanpassingen noodzakelijk.
De totale duur van deze werkzaamheden bedraagt 10,25 uur.
Door aanpassingen kan de omsteltijd verkort worden, maar
volledige eliminatie zal moeilijk zijn. Aangenomen wordt dat
een omsteltijdverkorting van 4 uur kan worden bereikt.
Met eenvoudige aanpassingen kan (waarschijnlijk} een grotere
omsteltijdverkorting bereikt worden dan met ingewikkelde
aanpassingen (n.l. 7,5 t.o.v. 4 uur}.
Het doel van de opdracht is het bereiken van een zo groot
mogelijke omsteltijdverkorting. Toch wordt de ingewikkelde
aanpassing bestudeerd, omdat
- sommige makkelijke aanpassingen afhankelijk kunnen zijn van
de gekozen ingewikkelde oplossing
- makkelijke
aanpassingen
overbodig kunnen worden door
integratie in de ingewikkelde oplossing
- makkelijke aanpassingen altijd nog uitgevoerd kunnen worden
In paragraaf 2.3.3
wordt
gekozen
welke werkzaamheden
aangepast worden.
Tot slot van deze paragraaf wordt op een rij gezet welke
omsteltijdverkorting bereikt kan worden. Een ideale situatie
wordt aangenomen:
- organisatorische
onvolkomenheden
kunnen
volledig
geëlimineerd worden.
- alle eenvoudige aanpassingen worden uitgevoerd.
- de omsteltijd
van de
werkzaamheden die ingewikkelde
aanpassingen vergen, kan tot 60% gereduceerd worden.
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De te bereiken omsteltijdverkorting bedraagt:
- organisatorische maatregelen
7
- eenvoudige constructieve aanpassingen
7,5
- ingewikkelde constructieve aanpassingen
4
18,5
totaal

uur
uur
uur
uur

Dit betekent dat de totale oaatelt1Jd van 18 tot 7.&

~~r

verkort kan worden.

Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden:
- het aanloopverschijnsel valt niet binnen deze 8 uur
er zijn minimaal 3 gereedschapmakers nodig, die in een
tempo werken, hoger dan het normtempo.
door met meer dan 3 gereedschapmakers te werken kunnen
bepaalde werkzaamheden parallel uitgevoerd worden, waardoor
de omsteltijd verder verkort kan worden.
de gevolgen voor de machinestilstandtijd zijn veel groter.
Bij de gevolgde omatelling bedroeg de machinestilstandtijd
(zonder aanloopverschijnsel) 64 uur. Doordat de omsteltijd
tot 7,5 uur wordt gereduceerd, kan de ometelling (zonder
aanlopen) in êên dagdienst verricht worden waardoor de
machinestilstandtijd nog maar 8 uur bedraagt.
2.3.1 Organisatorische verbeteringen.
Bij de
omatelling
zijn
de
volgende organisatorische
onvolkomenheden geconstateerd:
- wachten op hijskraan
0,25 uur
1,25 uur
- problemen met beveiliging
2,75.uur
- zoeken onderplaat
2.75 uur
- storing smeersysteem
7,0 uur
totaal
T.b.v.
de
verkorting
van de omsteltijd, dienen deze
werkzaamheden geälimineerd te worden. Dit is mogelijk indien
de in paragraaf 2.2 genoemde organisatorische maatregelen
genomen worden:
- omstellen moet hoge prioriteit hebben; pas de "omgeving"
hierop aan. Het gevolg is eliminatie van wachten op de
hijskraan.
-·een ometelinstructie dient te worden gebruikt. Problemen
met de beveiliging t.g.v. onwetendheid kunnen dan worden
vermeden.
- zorg dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat de machine
t.b.v. het omstellen stilgezet wordt. De onderplaat hoort
dus ook aanwezig te zijn.
- zorg dat alle onderdelen en subsamenstellingen in goede
staat verkeren. Door het smeersysteem voor de omatelling in
de werkplaats te testen, worden storingen bij de omatelling
vermeden.
In bijlage
uitgewerkt.

2,

deel

B worden deze punten meer gedetaileerd

Bij de
gevolgde omatelling
zijn geen organisatorische
maatregelen genomen om de omsteltijd te verkorten. Wel zijn
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gegevens verzameld over:
1 de inhoud van een emstelinstructie of checklist.
2 de juiste omstelvolgorde.
3 de wijze van opslag.
Ad. 1: Inhoud omstelinstructie.
De emstelinstructie of checklist moet bevatten:
- een opgave van de werkzaamheden die van essentieel belang
zijn voor het verloop van de omstelling (tijdsduur van de
omstelling) of het functioneren van het volgstempel (c.q.
de tijdsduur waarin het volgstempel kan functioneren:
aanlooptijd).
-verkleinde tekeningen (AO's op A4-formaat) waaruit blijkt
hoe en waar een onderdeel gemonteerd moet worden.
- stuklijsten van de verkleinde tekeningen waaruit blijkt
welke onderdelen verwisseld moeten worden.
- schema's van smeer-, koelwater- en andere systemen t.b.v.
het maken van bepaalde aansluitingen.
De checklist dient niet:
- te uitgebreid te zijn: het animo om een checklist te
gebruiken is kleiner naarmate de checklist uitgebreider is.
een lijst van de benodigde onderdelen te bevatten: het is
de taak van de technisch opzichter om te zorgen dat alle te
monteren onderdelen aanwezig zijn, zodat alleen voor hem
zo'n lijst nodig is.
De checklist dient wel:
- omstellingen/of
volgstempelspecifiek
te zijn: een
algemene handleiding, die bij alle emstellingen kan worden
gebruikt, bevat te weinig gegevens en heeft dus geen nut.
- door de gereedschapmaker ondertekend te worden. De op de
checklist staande punten zullen dan daadwerkelijk worden
uitgevoerd.
Ad. 2: Qmstelyolgorde.
Omdat de checklist niet te uitgebreid mag zijn, kan deze niet
de volgorde van alle werkzaamheden bevatten.
De volgorde waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd is wel
van invloed op de duur van de omstelling.
De volgorde dient zodanig te zijn dat:
- benodigde
hulpmiddelen
(hijskraan,
heftruck)
zoveel
mogelijk bij opeenvolgende werkzaamheden gebruikt worden.
- zo weinig mogelijk met de bordessen geschoven moet worden.
- bepaalde werkzaamheden, die door b.v. de machinemonteur
worden uitgevoerd (zoals het wisselen van de uitvoerwals en
de afvalverkleiner), gelijktijdig kunnen gebeuren met de
werkzaamheden
die
door
de
gereedschapmaker
worden
uitgevoerd.
In overleg met de gereedschapmakers zal de optimale volgorde
bepaald moeten worden, waarna ze zich deze volgorde eigen
zullen moeten maken.
Bijlage 2, deel C geeft als voorbeeld de werkzaamheden die
van essentieel belang zijn bij de montage van P43t.
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Ad. 3: Wijze van opslag.
T.a.v. de opslag van de te (de)monteren onderdelen is het
volgende op te merken:
- omdat de technisch opzichter verantwoordelijk is voor het
aanwezig zijn van de benodigde onderdelen, dient voor hem
een onderdelenlijst gemaakt te worden.
- een onderdelenlijst heeft alleen nut als goede opslag
mogelijk is.
- de opslag kan het beste gebeuren in een boxpallet (het
opslaan van normaalartikelen (bouten, moeren etc.) in
kleine bakken, waarbij de normaalartikelen voor een bepaald
onderdeel bij elkaar worden gehouden, heeft te veel bakken
met te weinig onderdelen tot gevolg.)
Parallelle werkzaamheden.
Behalve
door
het
oplossen
van
organisatorische
onvolkomenheden, kan de omsteltijd ook verkort worden door de
omstelling met meer mensen uit te voeren.
Doordat bepaalde werkzaamheden dan parallel uitgevoerd kunnen
worden, kan een omsteltijdverkorting bereikt worden.
In bijlage 2, deel D is een schatting van de omsteltijd
gemaakt.
Als wordt aangenomen dat de organisatorische onvolkomenheden
al opgelost zijn, kan de omsteltijd door het parallel
uitvoeren van de werkzaamheden door 10 gereedschapmakers
verkort worden tot 12,5 uur.
Dus door het nemen van organisatorische maatregelen kan de
totale 9msteltijd met een factor 2 verkort worden.
Een
voorwaarde
voor
het
parallel
uitvoeren van de
werkzaamheden is een zeer goede coördinatie. Indien deze
coördinatie verslapt, wordt de omsteltijd direct langer.
Hier blijkt het voordeel van constructieve maatregelen: zelfs
als de organisatie verslapt, blijft de omsteltijdverkorting
gehandhaafd.
In
verdere
(omsteltijd)schattingen
wordt het parallel
beschouwing gelaten,
uitvoeren van werkzaamheden buiten
omdat:
- de toename van de loonkosten groter is dan de afname van de
vaste machinekosten en de voorraadkosten.
- meer gereedschapmakers voor de emstelling nodig zijn,
hetgeen in strijd is met de wens dat de emstelling door de
produktie-organisatie moet kunnen worden uitgevoerd.
De werkzaamheden die in de huidige situatie parallel worden
uitgevoerd,
worden
natuurlijk
niet buiten beschouwing
gelaten.
2.3.2 Eenvoudige constructieve aanpassingen.
Verkorting van
de omsteltijd
constructieve aanpassingen
kan
toepassen van de SMED-theorie.

door relatief eenvoudige
bereikt worden door het
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Vermindering van de te verwisselen onderdelen (dus lED in OED
omzetten) wordt bereikt door:
- onderdelen samen te bouwen (b.v. smeersysteem tegen de
zijkanten van onder- en bovenplaat).
- onderdelen te standaardiseren en/of snel verstelbaar te
maken (b.v. verstelbare bandgeleiding).
- de vormgeving van de onderdelen aan te passen (b.v. lagere
1e trek buffer).
Vermindering van te verrichten handelingen wordt bereikt
door:
-hulpmiddelen t.b.v. het uitrichten (b.v. aanslagen voor het
positioneren van de onderplaat).
- hulpmiddelen t.b.v. het instellen (b.v. hoogte-instelling
van de stoter voor de in- en uitvoerwals).
- standaardafmetingen
- klik- i.p.v. boutverbindingen.
De
hierboven
genoemde
voorbeelden
en
enkele andere
aanpassingen worden nader toegelicht in bijlage 2, deel E.
Indien al deze aanpassingen uitgevoerd zouden kunnen worden,
kan de omsteltijd (van de betreffende werkzaamheden) van 8,75
uur tot
1,25 uur teruggebracht worden. Omdat bepaalde
werkzaamheden alleen versneld en niet geëlimineerd kunnen
worden, kan de omsteltijd niet tot nul gereduceerd worden.

2.3.3 Ingewikkelde constructieve aanpassingen.
Voor het
verkorten van de omsteltijd van de volgende
werkzaamheden zijn ingewikkelde aanpassingen nodig:
a secties de- en monteren
1,75 uur
b testen en instellen van smeersysteem en 0,75 uur
bufferbeveiligingen
1,75 uur
c topplaat verstellen
d spantangen
0,50 uur
1,00 uur
e in- en uitrijden van boven- en onderplaat met buffers
2,75 uur
f afvoergoten de- en monteren
g storing verhelpen
1. 75 uur
10,25 uur
totaal
ltouze.

Indien een rangorde wordt gemaakt van de langstdurende
(groepen van) werkzaamheden, dan staan de volgende punten
bovenaan. Deze punten worden dan ook het eerste aangepakt om
een zo groot mogelijke omsteltijdverkorting te bereiken.
- Door voormontage (in de werkplaats) van de secties op de
onder- en bovenplaat ontstaat een unit of stempelhuis. Bet
monteren
van
de
secties
wordt
hierdoor een OEnwerkzaamheid. Bet uitrichten van de onderplaat t.o.v. de
bovenplaat (dat als een eenvoudige aanpassing is beschouwd)
kan ook in de werkplaats gebeuren.
Indien voorzieningen gemaakt worden om deze unit snel te
positioneren, kan werkzaamheid e verkort worden.
Door
aanpassing
van
deze
werkzaamheden
kan
een
omsteltijdverkorting van
1,75+1,0+1,25=4,0 uur bereikt

I
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worden.
- Door wijziging van de afvoer of door standaardisatie van de
positie van de afvoergoten kan een omsteltijdverkorting
bereikt worden van 2,75 uur.

HOOFDSTUK 3:

l3
P~N.

3.1 ALTERNATIEVEN.
In de tijdanalyse is naar voren gekomen dat het omstellen van
de onderplaat met buffers, de bovenplaat met buffers en de
secties een groot deel uitmaakt van de totale omstelling.
Dit gedeelte van de omatelling zou sneller kunnen verlopen
als de inbouwhoogte van de pers vergroot, of het in te bouwen
gedeelte verkleind zou kunnen worden. Een gevolg van de
genoemde wijzigingen is namelijk dat een unit of stempelhuis
gecreëerd kan worden, bestaande uit de onder- en bovenplaat
(eventueel zonder buffers) en de secties. Hierdoor hoeven
minder onderdelen afzonderlijk te worden gewisseld. Door
tevens eenvoudige en snelle omwisseling van de units mogelijk
te maken, wordt de omsteltijdverkorting bereikt.
De unit moet tussen machinebed en topplaat geplaatst worden.
Dit wordt in de huidige situatie in feite bemoeilijkt door de
buffers. Op de volgende wijzen kan worden bereikt dat de unit
snel en eenvoudig gewisseld kan worden:
- pas de pers zodanig aan dat de units met de huidige buffers
zo op de pers geschoven kunnen worden.
- wissel de topplaat samen met de unit.
- kies voor een andere buffer, die in de unit verwerkt kan
worden.
- standaardiseer de positie van de buffers en monteer deze op
de pers; omstellen van de buffers wordt dan overbodig.
In de volgende paragrafen worden deze alternatieven verder
uitgewerkt. Het overzicht van de alternatieven is in figuur
3.1 weergegeven.
Het
is
niet
mogelijk alle denkbare alternatieven te
beschrijven en alle denkbare parameters bij de alternatieven
te betrekken. Daarom worden een aantal alternatieven en
parameters, die niet tot een geschikte oplossing leiden
zonder
(uitgebreide)
bewijsvoering
buiten
beschouwing
gelaten. Deze zijn hieronder aangegeven:
- de vorm van het produkt bepaalt grotendeels de opbouw
(aantal en plaats van trekpositie's) van het volgstempel.
Omdat wijziging van deze vorm ongewenst is, wordt het
volgstempel niet principieel gewijzigd.
- een buffer is noodzakelijk (het achterwege laten van de
buffer is niet mogelijk, terwijl veren in het algemeen een
te korte levensduur hebben).
- de slag die een bepaalde buffer moet maken is produkt- en
fasegebonden. Wijziging van de slag leidt tot volgstempelen/of produktaanpassingen. Dit is ongewenst, zodat de slag
niet wordt gewijzigd.
- een vaste leiplaat (waardoor de boven- en opvangbuffers
overbodig worden) is een ongeschikt alternatief vanwege het
omatelonvriendelijk wisselen van de spantangen.
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minder onderdelen
wisselen

creÈ!ren van een
unit

-- =

vergroten inbouwhoogte
pers aanpassen

---

Figuur 3.1:

C-vormig machinebed
en frame

3.2.1

vulstukken

3.2.2

--

unit met topplaat

--

verkleinen van het
in te bouwen gedeelte

3.3

--

andere buffer, in
unit verwerkt

3.4.1

--

standaard
bufferpositie

3.4.2

alternatieven (de paragrafen waar
pet
alternatief
wordt
behandeld,
zijn
aangegeven) .

Overz~cht
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3. 2

PlltS AANPASBIN.

Een voordeel van de alternatieven waarbij de pers wordt
aangepast (paragraaf 3.2.1 en 3.2.2) en van het alternatief
waarbij de topplaat samen met de unit wordt gewisseld
(paragraaf
3.3),
is
dat
deze
niet alleen voor de
gereedschappen van E27Al/Ms, B22Al/Ms en P43t geschikt zijn,
maar voor alle gereedschappen toepasbaar zijn.
Een nadeel is dat de lucht- en olieaansluitingen bij de
emstelling losgekoppeld en weer aangesloten moeten worden.
Dit is niet omstelvriendelijk.
De genoemde alternatieven worden hieronder toegelicht.
3.2.1 C-vormis machinebed en topplaat.
Door het machinebed en de topplaat C-vormig te maken (figuur
3.2) kan de unit (bestaande uit samengebouwde onderplaat met
buffers, bovenplaat met buffers en de secties) snel op de
pers worden geplaatst.
Omdat de stijfheid van de pers behouden moet blijven, is het
noodzakelijk dat de "C" van een vulstuk wordt voorzien. Het
vulstuk moet bij het omstellen verwijderd en weer gemonteerd
worden.
De geluidsisolatiekast en de aandrijfas van de in- en
uitvoerwals moeten aangepast worden
om het horizontaal
verwijderen van de unit mogelijk te maken.
Alle genoemde wijzigingen hebben tot gevolg dat een bijna
nieuwe pers moet worden gebouwd. Dit is niet haalbaar.
3.2.2 Vulstukken.
Aan het volgstempel zijn vulstukken bevestigd (figuur 3.3)
Met deze
vulstukken wordt het volgstempel op de pers
geplaatst.
De vulstukken moeten zo hoog zijn dat de buffers vrijkomen
uit het machinebed en de topplaat. Hierdoor kan de unit
eenvoudig gewisseld worden.
Dit alternatief heeft de volgende consequenties:
- de ervoor benodigde open hoogte van de pers is zonder
opvangbuffer al twee keer zo groot als in de huidige
situatie.
- de vulstukken moeten meegewisseld worden; hierdoor ontstaat
een zware unit.
- diverse
onderdelen
moeten
op gelijke hoogte worden
gebracht:
bandgeleiding,
inen
uitvoerwalsen
met
aandrijving, afvalverkleining e.a.
- diverse onderdelen moeten aangepast worden: zuilen van de
pers, geluidsisolatiekast e.a.
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3. 3 UNIT MltT TOPPLAAT.

De in de vorige paragrafen beschouwde unit (boven- en
onderplaat met buffers en secties) kan uitgebreid worden met
de topplaat. Deze unit wordt niet horizontaal op de machine
geplaatst, maar over de machine zuilen op de machine gehesen.
Omdat deze unit ruim 5000 kg weegt, is een andere hijskraan
nodig.
Door de passing van de topplaat over de zuilen (H7/h6;
glijdende passing), zal voor het plaatsen van de unit een
hulpmiddel nodig zijn om dit snel te laten verlopen. Dit is
een nadeel.
Dit alternatief heeft het grote voordeel dat de pers en het
volgstempel niet aangepast hoeven te worden.

vulstuk

FIGUUR 3.2: [-VORMIG

MACHINEBED EN
TOPPLAAT

FIGUUR 3.3: VUL STUKKEN

17
3. 4 VERKLEINEN VAN HET IN TE BOUWEN GEDEELTE.

3.4.1 Andere buffer. in de unit verwerkt.
De huidige buffers zijn te groot om in de unit verwerkt te
worden. Een stikstofbuffer (ook aangeduid als N2-buffer), die
met een druk van ongeveer 100 bar werkt en daardoor relatief
klein is, kan wel in de unit verwerkt worden (figuur 3.4).
De plaats waar de N2-buffer in de unit verwerkt moet worden,
is afhankelijk van de buffersoort (boven-, uitwerp-, of
opvangbuffer) .

-+----CILINDER
AFD/CH TINGEN

FIGUUR 3.4: DOORSNEDE STIKSTOFBUFFER
De bovenbuffers kunnen naast de sectie geplaatst worden of in
de bovenplaat verwerkt worden.
Bet in de bovenplaat verwerken van de buffer heeft de
volgende nadelen:
- doordat 1 buffer per pen moet worden toegepast zijn veel
N2-buffers nodig (maximum: 39)
- afzonderlijke aansturing van de plooihouderzuigers van de
eerste trek wordt moeilijk.
- de beschikbare inbouwruimte in de bovenplaat is te klein.
Indien de bovenbuffers naast de sectie geplaatst worden, moet
een aparte montageplaat tussen stempelplaat en bovenplaat
gebruikt worden, waarin de buffers gemonteerd worden (figuur
3.5). Wordt de buf~er n.l. zonder montageplaat naast de
sectie in de bovenplaat gemonteerd,. dan moet (bij onderhoud)
eerst de buffer gedemonteerd worden voordat
de sectie
verwijderd kan worden. Dit is onderhoudsonvriendelijk.
Bet naast de sectie plaatsen van de bovenbuffers krijgt de
voorkeur boven het in de bovenplaat monteren, omdat hierbij
minder buffers nodig zijn (vier per sectie). Bet afzonderlijk
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aansturen van de plooihouderzuigers blijft een probleem.
I
1
~-+--- BOVENPLAAT
1"-ï·-----r-~----~--- MONTAGEPLAAT
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BOVENBUFFER
STEMPELPLAAT

I

~~----------------~~---4:~.-----LD~AAT

I

I

I

OPVANGBUFFER
~~~------HATRUSPLAAT

îT~~----~----~--~~---MON~6E~AAT

- - + - - - ONDERPLAAT

FIGUUR 3.S:BUFFERS NAAST SECTIE
De opvang(stikstof)buffers kunnen zowel naast de sectie (in
een montageplaat) geplaatst worden als in de onderplaat
verwerkt worden.
De uitwerpbuffers kunnen alleen in de onderplaat verwerkt
worden. Dit alternatief heeft echter de volgende nadelen:
- doordat 1 buffer per pen moet worden toegepast, zijn veel
N2-buffers nodig (maximaal: 66).
de afzonderlijke aansturing van de in
de onderplaat
ingebouwde zuigers is niet meer mogelijk.
het terugduwen van de N2-buffers tijdens de neergaande slag
(zodat het produkt in de matrijs kan vallen voordat de
leiplaat het produkt raakt) is niet meer mogelijk.
3.4.2 Standaardisatie bufferpositie.
Standaardisatie van de bufferpositie met de huidige buffer is
door de grote verschillen (v.w.b. lengte, breedte, aantal)
tussen de verschillende volgstempels niet mogelijk. Uit
figuur 3.6 blijkt dit v.w.b. de bovenbuffers.
Echter door de stoterplaat van de eigenlijke buffer los te
koppelen, is
standaardisatie van
de bufferpositie wel
mogelijk. De eigenlijke buffer
is in
feite bij alle
gereedschappen
gelijk,
terwijl
de
stoterplaat
het
gereedschapspecifieke deel is.
De buffers moeten aan de machine gemonteerd worden: uitwerpen opvangbuffers
in het uitvalgat, bovenbuffers in de
topplaat.
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Doordat de buffers aan de machine
gemonteerd zijnt is het
loskoppelen en aansluiten van lucht- en olieaansluitingen bij
de emstelling niet meer nodig.
De stoterplaten worden aan de unit gekoppeld en bij de
emstelling meegewisseld.
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FIGUUR 3.6: UITZET BOVENBUFFERS
Als buffer
kan zowel
de huidige (of een
luchtbuffer als de N2-buffer gebruikt worden.
Er zijn 2 alternatieven,
nadelen hebben.

die

ieder

aangepaste)

specifieke

voor- en

Eerste alternarief.
Hierbij worden
de buffers direct tegen de stoterplaat
geplaatst. Standaardisatie
is alleen
met de N2-buffer
mogelijk.
De positie van de buffers in de doorvoerrichting kan op de
volgende manieren bepaald worden:
a plaats alle buffers op een vaste steek. Het aantal buffers
dat één stoterplaat bedient is dus afhankelijk van de
stoterplaatlengte.
b plaats voor iedere stoterplaat van alle volgstempels vier
buffers; de buffers die bij een bepaald volgstempel niet
nodig zij~ worden niet op de perslucht aangesloten.
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c combinatie van a en b: buffers die bij b vrijwel gelijke
positie hebben, worden door één buffer vervangen.
Mogelijkheid c krijgt
de voorkeur, omdat hierbij zo min
mogelijk buffers gebruikt worden (hetgeen bij b beslist niet
het geval zal zijn), terwijl de stoterplaat nauwelijks scheef
belast zal worden (hetgeen bij een vaste steek wel kan
gebeuren).
Omdat sommige buffers bij meerdere volgstempels gebruikt
worden, is een verdeelblok nodig.
Het verdeelblok is in feite een blok staal met een voor ieder
volgstempel
specifiek
leidingenpatroon,
dat
het
verbindingsstuk vormt tussen de aansluitpunten van alle
buffers en de aansluitpunten van de reduceerventielen.
Door het verdeelblok wordt dus bepaald:
- welke buffertweetallen samenwerken {en dus bufferviertallen
vormen).
- welke buffers ontlucht worden.
- welke bufferviertallen door welke reduceerventielen bediend
worden.
Met het
verdeelblok worden dus in één handeling alle
noodzakelijke aansluitingen gemaakt. Dit is wenselijk omdat
de aansluitingen (en dus het leidingenpatroon) voor ieder
volgstempel verschillend zijn en dus bij iedere emstelling
veranderd moeten worden.

tweede alterDat1ef.

Hierbij wordt
tussen stoterplaat
en buffer een frame
geplaatst. Het frame is aan de buffer bevestigd en wordt bij
de emstelling niet meegewisseld.
Zowel de N2-buffer als de (aangepaste) luchtbuffer komen in
aanmerking om als buffer gebruikt te worden.
Door van een frame gebruik te maken zijn minder buffers
nodig, terwijl een verdeelblok overbodig is.
Het idee van dit alternatief wordt puntgewijs toegelicht (zie
ook figuur 3.7):
- voor iedere stoterplaat komt een apart frame. Het aantal
frames is gelijk aan het maximum aantal stoterplaten.
- de frames moeten zo groot zijn dat alle overeenkomende
stoterplaten door hetzelfde frame worden bediend. Dit
betekent bijvoorbeeld dat het tweede bovenframe de tweede
-bovenstoterplaat van alle volgstempels bedient.
- het frame kan zo groot zijn dat overlapping plaatsvindt met
een stoterplaat die door een ander frame wordt bediend.
Omdat dit frame deze stoterplaat niet mag bedienen, moeten
stukken uit de stoterplaat gehaald worden.
Bij dit alternatief worden de stoterplaten scheef belast.
Maatregelen moeten genomen worden die de scheefstand van
stoterplaat en frame.verhinderen.
Het afzonderlijk aansturen van de plooihouderzuigers van de
1• trek en de in de onderplaat ingebouwde zuigers is
mogelijk. De plooihouderzuigers moeten wel in de bovenplaat
ingebouwd worden.
Zoals vermeld, is de N2-buffer zeer

geschikt als

een kleine
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buffer aewenst is.
De gegevens (betreffende het gebruik van deze buffer) die
beschikbaar zijn, betreffen:
- de levensduur: bij een buffer met een slag van 25 mm moeten
na ongeveer één miljoen slagen (wat overeenkomt met 1 week
produktie) de afdichtingen vervangen worden.
- het regelbereik: de benodigde druk zal lager zijn dan de
aanbevolen minimale druk van 75 bar.
- de
temperatuur:
waarschijnlijk
moet
koeling worden
toegepast.
Op grond van deze gegevens moet de N2-buffer, voor de
gewenste toepassing, als ongeschikt worden beschouwd.
Dit betekent dat alleen het tweede alternatief (met een
frame), waarbij luchtbuffers worden toegepast, een geschikt
alternatief is.

VOLGSTEMPEL A

FRAME MACHINE

Fn~=T~~r===~F=~~~--BUFFER
LE~~~ËË~~~~~=----FRAME

STOTERPLAAT
BOVENPLAAT

li·f ,.J$." ffi

11

I

i

~I

ll

F/GUUR3.7: STANDAARD BUFFERPOSITIE
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3. 5 DUZE VAN BET ALTERNATIEF.

In het onderstaande overzicht zijn de alternatieven t.o.v. de
volgende criteria "gewogen":
1 Bruikbaarheid: al of niet voor alle volgstempels geschikt.
2 Omstellen:
a lucht- en olie-aansluitingen (de)monteren
b gewicht unit
c extra omsteltijdverlengende werkzaamheden
3 Wijzigingen aan: a pers
b volgstempel
c omgeving (geluidsisolatiekast, hijskraan etc.)
4 Betrouwbaarheid
Een voordeel wordt met een positief gewicht aangegeven, een
nadeel met een negatief.
Het produkt van de weegfaktor (w) en het gewicht (g) is de
faktor p.
De hoogste positieve totaalscore levert het beste alternatief
op.
criterium

alternatief (paragraafnummer)

w

3.2.1
g
p

5

1

5

1

5

1

5

0

0

0

.0

2a
b
c

10
3
10

-5
0
-5

-50
0
-50

-5
-5
0

-50
-15
0

-5
-5
-2

-50
-15
-20

-1
0
0

-10
0
0

4

40

2
0

6

3a
b
c

10
8
5

-5
0
-2

-50
0
-10

-4
0
-4

-40
0
-20

0
0
-4

0
0
-20

0
-5
0

0
-40
0

0
-1
0

0
-8
0

4

10

-5

-50

3

30

5

50

-5

-50

3

30

1

totaal

3.2.2
g
p

-205

3.3
g
p

-90

3.4.1
g
p

-50

3.4.2
p
g

-100

0
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Uit dit overzicht is eenvoudig het juiste alternatief te
kiezen.
Een opsomming van de exacte voor- en nadelen (die in feite de
"gewichten" in bovenstaand overzicht bepalen) is wenselijk.
Dit wordt hieronder gegeven.
Van de vijf alternatieven zijn een drietal als ongeschikt te
bestempelen. De alternatieven welke het betreft en de redenen
waarom ze ongeschikt zijn, worden hieronder vermeld.
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- C-vormig machinebed en topplaat (paragraaf 3.2.1):
omvangrijke wijzigingen zijn noodzakelijk.
is niet omstelvriendelijk (het loskoppelen en aansluiten
van de buffers blijft noodzakelijk, de "C" moet van een
vulstuk worden voorzien).
- Vulstukken (paragraaf 3.2.2):
de unit is groot en zwaar.
* omvangrijke wijzigingen zijn noodzakelijk.
* emstelonvriendelijke handelingen moeten worden verricht
(het afzonderlijk omwisselen van de opvangbuffer, het
loskoppelen en aansluiten van de buffers).
-Andere buffer. in unit verwerkt (paragraaf 3.4.1):
de technische realisering is moeilijk.
de (onbetrouwbare) N2-buffer moet gebruikt worden.

*

*
*

*
*

Er blijven twee alternatieven over, t.w. de unit met topplaat
(paragraaf 3.3) en de standaard bufferpositie (paragraaf
3.4.2). T.b.v. het maken van een keuze zijn de voor- en
nadelen verzameld:
Voordelen yan de unit met topplaat t.o.v. de standaard
bufferpositie:
- geen aanpassingen van het volgstempel zijn nodig; dit
betekent dat geen nieuwe (onbekende) onderdelen worden
gebruikt (hoge betrouwbaarheid).
Nadelen:
- zwaardere en grotere unit (waardoor een nieuwe hijskraan
noodzakelijk is).
de opvangbuffer moet afzonderlijk gewisseld worden.
de lucht- en olieaansluitingen moeten bij het omstellen
aangesloten en losgekoppeld worden.
Uit de
afweging van
voor- en nadelen blijkt dat de
standaardbufferpositie leidt tot een omatelvriendelijkere
unit; hierdoor zal de te bereiken omsteltijdreductie groter
zijn.
Het gestelde doel (:het creären van een unit die zoveel
mogelijk te wisselen onderdelen bevat, waardoor het omstellen
sneller kan gebeuren) wordt met dit alternatief bereikt.

Conclusie.
Als oplossing wordt gekozen voor:
- een unit bestaande uit onder-, bovenplaat en secties
volgens
- op
de
machine
gemonteerde
buffers
gestandaardiseerd patroon.
Deze oplossing wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt.

een
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HOOFDSTUK 4:

UITVOERING.

4.1 UITWERKING VAN BET ALTERNATIEF.
4.1.1 Het ontwerp.

Ten behoeve van het gekozen alternatief moeten de volgende
zaken ontworpen worden:
- buffers die volgens een gestandaardiseerd patroon aan de
pers bevestigd zijn.
- stoterplaten die aan de unit gekoppeld zijn.
- hulpmiddelen voor het positioneren van de unit.
Bij het ontwerpen van deze zaken doen zich een aantal
specifieke problemen voor.
Het is tevens nodig dat bepaalde bestaande constructies
worden aangepast.
In bijlage 3, deel A worden deze punten toegelicht.
4.1.2 Potential Problem AnalYsis.

Het ontwerp dient een hoge bedrijfszekerheid te hebben.
Door het uitvoeren van een "Potential Problem Analysis"
(P.P.A.) kunnen bepaalde faaloorzaken al in de ontwerpfase
worden vastgesteld.
Als aktie hierop
- kan het ontwerp worden verbeterd.
- kunnen instructies
voor de juiste exploitatie worden
gemaakt.
Uit de in bijlage 3, deel B (op papier) uitgevoerde P.P.A.
blijkt dat de volgende punten kritisch zijn:
- de instelling van 4e luchtdruk van de buffer.
- het
smeersysteem
van
de
buffer en de hoeveelheid
toegevoerde olie.
De volgende akties moeten ondernomen worden om te voorkomen
dat deze punten tot problemen leiden:
- instructie van de gereedschapmakers en machinebedienden om
het belang van de drukinstelling duidelijk te maken.
bewaking van de werking van het
smeersysteem en de
hoeveelheid
toegevoerde
olie
d.m.v.
opnemers
en
beveiligingen.
regelmatig doorblazen van de buffers, waardoor het teveel
aan olie kan worden afgevoerd.
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4.1.3

H~t

resultaat.

Een oplossing voor het verkorten van de omsteltijd is nu
ontworpen. Het effect van deze (deel-)oplossing
op de
omsteltijd wordt toegelicht.
De geschatte omsteltijden van alle werkzaamheden die (met
gebruikmaking
van
een
unit
en
gestandaardiseerde
bufferpositie}
nog
verricht
moeten
worden, wordt in
onderstaand overzicht aangegeven. Het vergelijken met het
overeenkomend deel van de omatelling is daarna mogelijk.
In
het
overzicht
zijn
3
schattingen
gegeven: een
optimistische, een reëele en een pessimistische (in deze
volgorde).
Qm~t~lti.1!1 m~t

Demon'taae

-

-

-

--

J.Ulit

~n

g~~tAnli&A~lii~~~~g~ bl.lff~:t::eQ=itie.

ontluchten buffers
loskoppelen olie- en
luchtsystemen, transportbanden
losmaken onder- en bovenplaat
aanbrengen van leibanen
verwijderen van de unit
totaal

Mon'taae

- positioneren van de unit
richten van de unit
leibanen verwijderen
onder- en bovenplaat bevestigen
demontagestrips monteren
aansluiten van olie- en
luchtsystemen, transportbanden
op druk brengen van de buffers
totaal

]

0,25

] 0,25
] Q.2~

0,75

0,5

1,0

uur

0,35

0,5

uur

Q.~~

Q.~

1.\YI:

1,20

2,0

uur

] 0,25
] 0' 25

0,35
0,45

0,5
0,5

uur
uur

]

0, 25

0,5

1,0

uur

Q.75

1.30

2.0 l.ll.lr

1,5

2,5

4,0

omstellina

uur

De reëele schatting wordt verder als richtwaarde aangehouden.
Voor de schatting zijn de volgende aannamen gemaakt:
- de omatelling wordt door 2 (of 3) getrainde en gemotiveerde
mensen uitgevoerd.
subsystemen, zoals het smeersysteem zijn aan de unit
bevestigd; het aantal nog te maken aansluitingen is klein.
de omsteltijden betreffen alleen lED-tijden (de OED-tijden
worden niet meegeteld).
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Omstelti.id huidige situatie.

Demontage
- boven/onderbuffers (ontluchten, leidingen
en beveiligingen loskoppelen, 1e trek en
opvangbuffer of spantangen demonteren)
smeersysteem demonteren
demontagestrips aanbrengen
olieleidingen demonteren
secties demonteren
onder- en bovenplaat verwijderen
afvoergoten verwijderen
totaal

] 0,75 uur

J 1,0

uur

] 1,25 uur
] 0,25 uur
] 1.5 uur
4,75 uur

Montage
]
]
]
]
]
]
]

- onder- en bovenplaat positioneren
onderplaat uitrichten
onder/bovenbuffers
smeersysteem monteren
afvoergoten monteren
geluidsisolatiekast sluiten
secties monteren, incl. aansluitingen
totaal
totaal omstelling

0,75
1,25
0,75
1,25
1,25
1,0
2.0
8.25
13,0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Alvorens conclusies uit deze omsteltijden getrokken kunnen
worden, moet bedacht worden dat alleen een deeloplossing is
uitgewerkt. Deze deeloplossing bevat zowel eenvoudige als
ingewikkelde constructieve aanpassingen
(zoals
deze in
paragrafen 2.3.2 en 2.3.3 zijn voorgesteld).
Voor het
verder reduceren
van de
omsteltijd is het
noodzakelijk dat ook nog andere (eenvoudige en ingewikkelde)
aanpassingen worden gemaakt.

Conclusie.
De totale omstelling duurde 26 uur. Hiervan werden 19 uur
besteed aan technische omstelwerkzaamheden. Door gebruik te
maken van een unit en gestandaardiseerde bufferpositie kunnen
13 uur van de technische ometelwerkzaamheden teruggebracht
worden tot 2,5 uur.
De omsteltijd van de technische werkzaamheden wordt van 19
tot 8,5 uur verkort, hetgeen een reductie is van 55%.
De ometelling (zonder opstarten) kan dus in één dag worden
verricht. De
machinestilstandtijd is nu gelijk aan de
omsteltijd (8,5 uur), zodat deze. met een faktor 8 wordt
verkort;
bij
de
gevolgde
omstelling
bedroeg
de
machinestilstandtijd, zonder opstarten, namelijk 64 uur.
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4.1.4 Kosten/baten.
Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, bestaat de opdracht
(naast
het
ontwikkelen
van
voorstellen
voor
de
omsteltijdverkorting) uit de kwantificering van het voordeel
dat kan worden bereikt.
Hiertoe wordt een schatting gemaakt van de kosten van het
ontwerp en de baten die door de omsteltijdverkorting worden
bereikt.
In bijlage 4 is de kosten- en batenberekening gemaakt.
Hieronder worden de resultaten ervan verzameld.
Baten.
- Door sneller (dus korter) en vaker te gaan omstellen kan op
voorraad- en emstelkosten worden bespaard.
Indien alleen de tussenvoorraad wordt verkleind, bedraagt
de besparing bij 8 emstellingen/jaar 142.000,-/jaar.
Indien tevens de eindvoorraad wordt verkleind, bedraagt de
besparing bij 14 ometellingen/jaar 166.600,-/jaar.
- Indien snel omstellen noodzakelijk is om de overbezetting
van een pers te vermijden, bedragen de jaarlijkse baten
1245.000,-.
Deze baten zijn het gevolg van de kortere machinestilstandtijden en van het feit dat geen extra pers hoeft te worden
aangeschaft.
- In hijlage 4 is ook berekend dat "niet omstellen" (door
overcapaciteit met 1 pers te creären) een jaarlijks verlies
van 1150.000,- tot gevolg heeft.
Kosten.
De kosten, die moeten ·worden gemaakt, zijn in 2 delen op te
splitsen:
- kosten per pers: de nieuwe buffers, de bevestiging ervan op
de pers en de aanpassing van de pers. Deze bedragen
j'178.000,-.
- kosten
~er
yolgstempel:
aanpassing
van
boven- en
onderplaat, nieuwe stoterplaten, transportbanden etc. Deze
bedragen j'79.000,-.
De kosten om één pers en 2 volgstempels aan te passen
bedragen dus f336.000,-.
Conclusie.
Geconcludeerd moet worden dat de terugverdientijd bij het
snel omstellen, waarbij de baten alleen op besparing van
voorraad- en emstelkosten gebaseerd zijn, te lang is.
Indien snel moet worden omgesteld om overbezetting van een
pers te
vermijden, zijn
de baten hoger, waardoor de
terugverdientijd
ongeveer
1,5
jaar
bedraagt (hetgeen
acceptabel is).
"Niet omstellen" leidt altijd tot verlies.
De tabel op bladzijde 28 geeft het overzicht.

28
baten
{in gld)
niet omstellen
voorraad verlagen
overbezetting vermijden
(*)= éénrnalig

60.000/jr
42.000 à 66.600/jr
245.000/jr

kosten
(in gld)
209.000/jr
336.000 (*)
336.000 (*)
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4.2 VDVOLG.

Voor het
uitvoeren van de unit met gestandaardiseerde
bufferpositie zijn
een
aantal
omvangrijke wijzigingen
nodig.
Het is wenselijk dat deze aanpassingen in fasen uitgevoerd
worden. Helaas leent het ontwerp zich hier niet helemaal
voor. Er wordt namelijk pas een merkbare omsteltijdverkorting
bereikt als alle aanpassingen uitgevoerd worden.
De oorzaak hiervan is dat diverse aanpassingen een gevolg van
elkaar zijn; zo kan de gewijzigde afvoer pas ingevoerd worden
als de bufferpositie gestandaardiseerd is.
Een onderdeel dat wel afzonderlijk beproefd kan worden is de
bufferunit met frame. Een huidige buffer van een volgstempel
kan namelijk vervangen worden door een bufferunit.
Het testen van de bufferunit, voordat over wordt gegaan tot
de gestandaardiseerde bufferpositie, is nuttig, omdat zo
gegevens beschikbaar komen over:
- het gedrag van de buffer bij excentrische belasting.
- de
levensduur
van
de
geleiding,
bufferstang
en
afdichtingen.
- de gevolgen van trillingen op de constructie.
De verkregen gegevens kunnen
te verbeteren.

gebruikt worden om het ontwerp
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4.3 !OIKOMST.
De uitvoering van de unit en gestandaardiseerde bufferpositie
kan niet alleen gerechtvaardigd worden door de bereikte
omsteltijdverkorting.
Het uitvoeren van deze aanpassing heeft zeer weinig zin als
de aanpassing over enkele jaren onbruikbaar is, doordat b.v.
een andere pers wordt aangeschaft.
De aanpassingen moeten dus ook geschikt
zijn voor de
toekomst.
In de
toekomst Z1Jn m.b.t. het omstellen de
ontwikkelingen te verwachten:
- nieuwe pers.
- onbemand fabriceren, waardoor onbemand omstellen.

volgende

De nieuwe pers zal omatelvriendelijker dan de VP 100 zijn.
Dit houdt ondermeer in:
(door
- goede
bereikbaarheid
van
het
stempel
een
bovenaandrijving).
- voorzieningen voor het snel wisselen van een stempelhuis
zijn op de pers aanwezig.
Omdat de unit vergelijkbaar is met een stempelhuis, is de
unit ook in de toekomst bruikbaar.
Hoewel het voor sommige nog verre toekomst mag lijken te
zijn, het onbemand fabriceren behoort tot de mogelijkheden.
Onbemande fabriceren betekent dat ook onbemand omgesteld moet
worden.
Door onbemand om te stellen, wordt de menselijke factor
uitgeschakeld. Dit heeft o.a. de volgende voordelen:
- geen loonkosten.
- omstellen is op ieder willekeurig moment mogelijk (geen
ploegeninvloed).
- hoge herhalingsnauwkeurigheid en constante kwaliteit (geen
fouten, dus geen extra kosten).
-de omsteltijd is bekend (optimale planning is mogelijk).
Aan het onbemand omstellen (van lED-werkzaamheden) zijn een
aantal voorwaarden verbonden:
- de om te stellen delen zijn tot modules samengebouwd.
- deze modules worden snel gepositioneerd, uitgericht en
gefixeerd.
- het aantal bedrijfssteffen-aansluitingen is beperkt.
- instellen van niet tot de module behorende onderdelen is
vermeden (automatische verstelling is wel mogelijk).
De unit en gestandaardiseerde bufferpositie voldoen aan deze
voorwaarden.
Geconcludeerd kan worden dat invoering van de unit en de
gestandaardiseerde buffers niet alleen gerechtvaardigd wordt
door de bereikte omsteltijdverkorting, maar tevens door het
feit dat een stap naar de toekomst wordt gemaakt.
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OVIRZICBT VAN BBGBIPPIN IN DIFINITIIS.
bgvenbuffer: deze levert de kracht voor het afstropen.
buffer: dit is een cilinder die onder luchtdruk staat. De
buffer creëert een beweging en een kracht onafhankelijk
van de bewegende topplaat.
frame: dit bestaat uit 2 of 3 profielen, die aan de buffer
bevestigd zijn, en vormt
het koppelstuk
tussen de
volgstempelspecifieke stoterplaten
en de op de pers
(volgens
een
vaste
positie)
bevestigde
buffers.
Afhankelijk of het frame aan de boven-, uitwerp- of
opvangbuffer
is
bevestigd,
wordt
het: bovenframe,
uitwerpframe of opvangframe genoemd.
ngttige tiidsdugr: dit is de duur van de werkzaamheden die
daadwerkelijk tot de emstelling hebben bijgedragen en de
onvoorziene gebeurtenissen.
open hoogte: dit is de hoogte tussen het machinebed als de
topplaat in zijn bovenste stand staat.
opyangbuffer: deze vertraagt de neergaande beweging van de
leiplaat, zodat de leiplaat de produkten (die nog niet in
de matrijs zijn gevallen) niet platdrukt.
produktie-organisatie:
machinebedieners en de
horen hier niet toe.

hieronder
stellers. De

vallen
de
gereedschapmakers

sectie: dit is het geheel van matrijs-, stempel- en
leiplaat, en vormt een hanteerbaar onderdeel van het
volgstempel. In de secties worden één of meerdere (trekof snij)bewerkingen verricht.
stoterplaat: dit is een plaat die in de huidige situatie
aan de buffer is bevestigd. Op deze plaat stoten een
aantal pennen, die in het volgstempel bepaalde onderdelen
bewegen (b.v. de uitwerpers).
topplaat: dit is het. bewegende (boven)deel van de pers.
uitwerpbuffer: deze levert de
produkten na het trekken uit
(werpen).

kracht benodigd om de
de matrijs te lichten

unit:

t.b.v. het sneller
omstellen zijn
boven- en
onderplaat met de secties (in de werkplaats) samengesteld.

yolgstempel: dit
bovenplaat.

bestaat uit

de secties

en de onder- en

