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Extra (R)WF informatie vanuit DWF
Deel 2: Regels voor (selectie) grijpen van voorwerpen in RWF.
Een greep moet volgens de normale (Ready) Work-Factor regels worden geanalyseerd.
Deze RWF regels zijn gebaseerd op analyses volgens DWF. Daaronder vallen bijv. de regels voor
selectiegrepen.
Bij selectiegrepen zijn deze regels
Zoeken:
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Scheiden:

Bewegen van de arm tot een grijpbaar oppervlak is gevonden of gevoeld. Dit is een
kleine armbeweging van -2,5 cm met Stop met een gemiddelde tijd van 26 TU (2,6 RU).
Om het voorwerp onder controle te krijgen dient altijd een eerste greep plaats te vinden.
Dit is een vingerbeweging over -2,5 cm met een tijd van 16 TU (1,6 RU).
Wanneer het voorwerp nog niet onder controle is gebracht, moet tenminste nog een
tweede greep volgen. Deze bestaat uit het openen en sluiten van de vingers, dus 2 keer
een kleine vingerbeweging over -2,5 cm. Hierbij wordt een gemiddelde aangenomen
van 2 x halve vingerbeweging over -2,5 cm met een tijd van 16 TU (1,6 RU).
Voorwerpen in een hoop kunnen bv. genest of verward liggen en moeten dan van elkaar worden gescheiden. Dit kan worden bewerkstelligd met 1 of 2 of zelfs 3 of 4 enz.
kleine vingerbewegingen. Een gemiddelde van 1 kleine vingerbeweging over -2,5 cm
wordt gehanteerd met een tijd van 16 TU (1,6 RU).

Dus een blinde selectiegreep type 2 bestaat uit de eerste 2 elementen en vergt 42 TU, afgerond 4 RU.
Een blinde selectiegreep type 3 bestaat uit de eerste 3 elementen en vergt dus 58 TU, afgerond 6 RU.
RWF regel: Voor elke greep boven type 3 wordt 2 RU extra gehanteerd.
Bij voorwerpen die genest, verward of glad kunnen zijn, gaan we uit van een gemiddelde van 0,5 kleine vingerbeweging over -2,5 cm met een tijd van 8 TU, afgerond 1 RU.
Mutatis mutandis gelden bovenstaande regels ook voor meervoudige grepen.
Gewapend met deze kennis kunnen we dus makkelijker “rare” of “abnormale” veelvoudige grepen
analyseren.

Het onderwerp van vorige WS Tips staat op de WF Website onder: WF en Management/Praktisch Algemeen/WS Tips.
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