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Abstract 

The design of a customer-dedicated distribution centre will be described In this report a. This distribution centre 
will be prepared for future storage of chemical products. For the realisation, a design of the building is made 
along with a matching material handling system. Further topics are the selection of storage equipment, the 
selection of warehouse trucks and the design of a computer simulation model. The purpose of this simulation 
model is to trace logistic bottlenecks in the product flow and to locate possible queues. 
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Voorwoord 

Het voor u liggende rapport bevat de resultaten van mijn afstudeeronderzoek, zoals dat is uitgevoercl binnen 
Distripak Chemicals b.v. te Rotterdam. Distripak Chemicals is een dochterondememing van Koninklijke Pakhoed 
N.V .. Dit onderzoek vormt de afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en heeft plaatsgevonden in de periode maart 1998 tot en met december 1998. Het afstudeerproject 
heeft plaatsgevonden binnen de capaciteitsgroep Internationale -en Distributie Logistiek. 

Het afstudeerproject heeft als doelstelling toepassingsvaarcligheden te ontwikkelen bij het wetenschappelijk 
verantwoord oplossen van bedrijfskundige problemen. Wetenschappelijk verantwoord betekent dat de 
afstudeerder op basis van wetenschappelijke kennis en door een systematische aanpak kan aantonen, dat het 
ontwerp kansrijk is en het een positieve kosten baten balans bezit, de gekozen werkwijze verantwoord is en dat 
de wetenschappelijke kennis is toegepast op basis van fundamenteel inzicht in bedrijfskundige processen. 

Langs deze weg wil ik alle medewerkers van Distripak bedanken, die bij het project betrokken zijn geweest. In het 
bijzonder wil ik Robert Grol, Paul Lindhout en Niek Verbree bedanken voor de plezierige samenwerking en de 
nodige ondersteuning in de wat moeilijkere tijden. 

Tevens bedank ik mijn begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, dhr. Twan Geenen en dhr. 
Come Dime, voor de onbetwiste noodzakelijke ondersteuning en het vertrouwen dat zij in mij hebben getoond. 

Tenslotte wil ik benadrukken dat Lizzy, Eline en mijn ouders voor mij tijdens het afstudeerproject van een 
bijzondere waarde zijn geweest en mij sterk hebben gemotiveerd. 

Mark Fijen 

Rotterdam, januari 1999 
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Summary 

Distripak Chemicals b.v. 

Distripak Chemicals BV (DPC) is specialised in the safe storage and distribution of packed hazardous materials. 
In this context hazardous materials are chemicals which are corrosive and/or combustible. The company offers 
warehousing facilities in the port of Rotterdam as well as ADR parking for outside storage. These capabilities are 
supported by a range of on-site services that include a drumming facility, a weighbridge to facilitate accurate 
weighing of trucks and the handling and storage of tank containers, with or without heating. 

Problem identification 

The producer is a large multinational which produces world-wide polymers en biological compounds. For DPC the 
European production of product X is the most important. These products are approximately 40 % based on water. 
For this reason these products are recognised as non-hazardous chemicals. 

Problems of the producers' current situation: 
The European polymer production plants are located in five European countries. 80 % of this total production is 
transported directly to the customers. The remaining volume is not transported in bulk to the customers. At the 
local plants these products are drummed in smaller packages e.g. IBC's (Intermediate Bulk Containers) with a 
content of 1000 litres and drums with a content of 120 litres. The reason for this drumming activity is the 
customers' demand for smaller amounts. This last flow of products measures 60.000 metric tons a year. 

The consequence of decentralised transportation is the limited possibilities for consolidation of products with the 
same destination. In the current situation this implicates a lot of transport movements with the consequence of 
high costs of transportation. For this reason the producer asked Royal Pakhoed (DPC's holding company) to 
investigate this problem. 

Would·be situation: 
This research showed that centralised drumming and storage of these drummed products yield a number of 
advantages. The reduction of transport movements is one of these advantages. Other advantages are 
centralisation of the drumming facility and centralisation of the order processing. All together this results in the 
reduction of the total logistical costs. 

The result of this research is the design of a drumming installation and a distribution centre for storage of 
drummed products. This is going to be located at DPC. The would-be situation is reflected in figure 1. 
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Figure 1: Schematically reflection of the would-be situation 

To be designed 
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distribution 
EU· 

The current storage- and drumming capacity of DPC is not sufficient enough for the flow of producers' products. 
The accent for this graduation project lies on the solution of the lack of storage capacity problem. Therefore the 
following problem definition and description of the assignment is made: 

Description of the assignment: · · ,· :,\vc"1·::r·;;:'s;;<'· •..... •·' . ... . . ··. .. . 
Deliver a design of a new distribution .centre, :within the dictated. r~trictions andJist of demands, so that 
the expected product flow can be processed. ·· ' ·· 

List of demands 
1. The storage equipment has to be flexible so that it can be adjusted to other than producers '-packages. This 

with the reason of the possible early ending of the contract with the producer 
2. The distribution centre needs over capacity in order to deal with future growth of the product flow 
3. The building itself has to be prepared for future storage of hazardous chemicals. 
4. Because of a possible future sealing sprinkler system is the restriction for the height for maximum stor(Jge 

10, 7 meters. 
5. The Material Handling System needs sufficient capacity to meet a service level .of 99 % 

At the end of the physical design process a computer simulation model is designed. This model has to be capable 
of tracing logistical bottlenecks in the product flow and to locate queues. For the design of this computer 
simulation model the following assignment is made: 
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Design process 
The design process is reflected in figure 2. After the fonnulation of the problem, the assignment and the list of 
demands and restrictions, an analysis of the product flow took place. After this analysis it was known what the 
storage capacity has to be. For this storage capacity there had to be constructed a building. Before the design of 
the building took place and the design of the Material Handling System was executed there was a model 
designed with which it is possible to find the total construction costs by constant volume and by variation of width, 
length and height. In the next stages the MHS was designed along with a fitting building. In the next stage the 
design of the simulation model was described. Finally, conclusions were listed and recommendations were made. 

Figure 2: Designproces 

Analysis of the product flow 

In this analysis the following major aspects were of the most importance: 
• The total product flow will be about 60.000 metric tons a year 
• There are two types of packages; drums and IBC's 
• The average monthly stock will be 5815 pallet positions 
• The growth of the product flow will be 5 % each year 
• The assumption is made for a contract time for 5 years. So, taking the growth in consideration, in five years 

there will be a storage capacity needed of about 7064 pallet positions 
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Model of the building 

The conclusion of the analysis of the product flow was that the minimum storage capacity had to be about 7000 
pallet positions. To create this capacity, under the assumption of a given equipment, a building must need a 
certain volume. Three dimensions are needed to create volume. For this reason it is essential to obtain insight in 
floor costs, wall costs and roof costs. So the major question that had to be answered with this model is: Is tt in 
terms of costs more profitable to build a building with a larger floor space and a smaller height or is it more 
profitable to build with a smaller floor space and a larger height? All this is under the condition of the same 
volume. 

Model and model parameters 
W; width of the building in meters 
L; length of the building in meters 
H; height of the building in meters 
CF; floor-and foundation costs in Dutch guilders per m2 

CR; roof costs in Dutch guilders per m2 

CW; wall costs in Dutch guilders per m2 

Formula for calculating the total costs of a building 

Calculations of parameters 
The calculations of the cost components CF, CR and CW are based on an invoice of the storage facility on site. 
The future building is in use for storage of hazardous chemicals. The to be designed building has to be prepared 
for this kind of storage. For this reason aspects like a sprinkler installation and a pump installation were excluded 
out of this invoice. The remaining cost components from this invoice were grouped into CF, CR and CW. 

These calculations show that the floor costs will be DFL 655, - per m2
, the costs of the wall will be DFL 328, - per 

m2 and the roof costs will be about DFL 261, - per m2
. It can be concluded that it is more cost effective to choose 

for a building with a small floor space and a greater height then the opposite. 

Design Material Handling Systeem 

Before the building is designed the material handling system (MHS) has to be defined. The result of the design of 
this MHS will lead to restrictions and certain conditions for the design of the building. First the design of the MHS 
is presented. Successively the following subsystems of the MHS will be designed: 1. the inbound receiving area 
for products which are drummed in the drumming station, 2. the unit load store, 3. the order picking store, 4. the 
wrapping area and 5. the shipping area. 

1. Inbound receiving area 
The floor space for the inbound receiving area will be located in the drumming building. 28 m2 shall be reserved in 
the shipping area for the temporarily stock of IBC's. This area will be divided into two locations. 25 m2 will be 
reserved for the temporarily stock of pallets with drums. In total the area has to be at least 53 m2 large. 

2. Unit load store 
Two topics are of major importance in the design of this subsystem. The first one is the storage equipment and 
the second topic is the selection of the warehouse trucks for the transportation of the products in the distribution 
centre. 
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Storage equipment 
Five types of storage equipment are matched with five specific demands of the storage equipment. (see table 1 ). 
In the horizontal axis the storage equipment is visualised. In the vertical axis the specific demands are presented. 
The matching rate is given in + or -

:Pallet racking block storage . Drive in/ drive Moveable racking Gravity flow 
. throuoh rackina . racking 

Flexibility ·in +I - ++ - - --
storage ior other 
:than 18,Q/drum ' 
·packaaes , ; ' 

'" 
·utilisaoon ' ' ',, + - - ++ + ' ·,~ 

SimplEf,, .. . + - - + + 
:application of ' 

'FIFO ··. -<.·· 

Costs ( + is low + ++ + /. - --
costs) 
Table 1: Storage equipment matching 

This table shows that the pallet racking is the best matching storage equipment. For this reason this type of 
storage equipment is chosen. 

Warehouse trucks 
The disadvantage of the chosen storage equipment is that this type of equipment needs relatively a lot of floor 
space for the aisles between the racks. For this reason warehouse trucks are needed which need relatively 
narrow aisles to work in. Two kinds of trucks need relatively narrow aisles. The types are a reachtruck and a 
narrow aisle truck (NAT). The NAT operates the horizontal and vertical movements simultaneously. The 
reachtruck (supplier Atlet/BT) moves sequential. In general the NAT can do more pallet movements in an hour. 

Three types NAT were investigated. 1. The first one is a man-up truck: the cabin and the operator move 
simultaniously with the forks in a vertical and horizontal way. The cabin and the operator included of the second 
type stays always on the floor level. This last type of truck is also known as a man-down truck. Batteries will 
supply the power these two types of trucks. 

The third type of NAT is a man-up version, where an electric rail under the ceiling supplies the electrical power. A 
builder of this type of trucks is Cleco. The companies BT and Atlet are the builders of the first two types of trucks. 
In table 2 the different types of NAT's with the kind of power supply are presented. 

NATs Suoolier 
Atlet · BT Cleco 

Man-up Batteries Batteries Rail 
Man-clown Batteries Batteries xxx 
Table 2: NA T's 

The NATs and reachtrucks are matched with the following characters (Geenen [1994]): 
The required aisle width; 
The maximum storage height; 
Maximum lift capacity; 
Horizontal I vertical speed; 
Costs of acquisition. 

In table 3 the results of this matching procedure is presented. 
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Atlet/BT MU 1,81 1,8 0,37 
Atlet/BT MD 1,81 2,0 0,40 
Cleco 1,81 2,5 0,50 
Atlet/BT 3,05 2,0 0,37 
reachtruck 
Table 3: Matching characteristics with investigated trucks 

The hourly pallet movement that can be reached depends strongly on the size of the distribution centre. For this 
reason the choice for the type of truck and the number of trucks that are needed, will be postponed until the 
building design phase. 

3. Order picking store 
The main tasks that will be executed in this type of warehouse are the picking of products. This warehouse will be 
part of the unit load store. The total product assortment will be 300 grades (product code). For every grade two 
pallet positions will be reserved. This means that in total 600 picking pallet positions have to be situated for the 
order picking store. 

4. Wrapping area 
The main function of this wrapping area is the wrapping of the picked drums on a pallet. This area will be located 
in the shipping area. The size will be circa 54 m2

• 

5. Shipping area 
The minimal width has to be 22,6 metres. Because of the location of 8 loading docks, the minimal length has to 
be approximately 32 metres. These 32 metres are a restriction for the width of the building. The total floor space 
will be 732 m2

• 

Restrictions MHS for layout DC 
The following restrictions are of major importance for the layout of the DC. There have to be four areas: shipping 
area, wrapping area, storage area for storage equipment and an area for changing aisles. Some of these areas 
have restrictions in measurement. The area for changing aisles has to be at least 8 metres in width. The shipping 
area has to be minimal 22,6 metres in width and the minimum length has to be 32 metres. In figure 3 this is 
visualised. 

Minimum width 
22,6m 

Width storage 
Area is variable 

Minimum width 
8m 

Minimum length shipping area 32 m 

Shipping area 

Storage area A 
I 
s 
L 
E 
s 

Area for changing of aisles 

Figure 3: Restrictions for building and layout design 

A 
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E 
s 

Max 
3a4m 
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Building design 

There are two alternative types of buildings. One building is a building for reachtrucks. The other type of building 
is a building for NAT's. The NAT-building will have a floor space of 5000 m2

• The reachtruck building will have a 
floor space of 6400 m2

• The difference in floor space is due to the narrow aisles that are needed for the NAT's to 
work in. The storage capacity will be equal for both alternatives: 7680 pallet positions. 

Due to the larger floor space of the reachtruck building, this building will be more expensive than the NAT
alternative. The 5000 m2 alternative will need three battery powered NAT's or two ceiling-electrical rail powered 
NAT's. The larger reachtruck building needs 4 reachtrucks. 

On the basis of costs of acquisition, depreciation and costs of labour the alternative as shown in figure 4 is 
chosen. 

t> t> t> -
I I l ~ 

. i 
--

\· 
gJ . 

r: 
>< 

L 
• gJ " 

i; 

c ~ H~ 1 =;. 
f c ~- I -
I 

~ 

/' u: i . , 
jc 11 :81 
c H8J ·-
c H8J p-
c H8J 

I - --

j~ 

~I! "' "' v 

I 
~ ,; ,-i-. b '§ Ii: . ;,i.. -1;;;.:=-· 
I I 

"l L v L I=-----.. .. .. 

- -
Figure 4: Layout distribution centre with two Cicco-NA T's 

The chosen alternative is a NAT-Cleco (rail electrical powered) alternative. Two Cleco's are needed. Each Cleco 
has a capacity of about 42 pallet movements per hour. Furthermore four forklift trucks are needed. Two fork-lift 
trucks are needed for loading the trucks. One fork-lift truck is needed for the inbound of packages from the 
drumming station to the storage area and one fork-lift truck is needed for the transportation of products from the 
storage area into the shipping area 

The length of this building is 102 metres, the width is 48 metres and the height is 12 metres. The storage capacity 
is 7680 pallet positions. Furthermore 8 loading docks are needed. 
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Simulation model 

Some attention has to be given to the product flow through the DC. With a simulation model it is possible to trace 
bottlenecks and queues, now the choice is made for a physical design of a building and a MHS. For this reason a 
simulation model is built. With this model the expected product flow through the MHS can be simulated. 

Two models are built. One model in which two Cleco NAT's (dpc2c model) are operating and one model in which 
three Cleco's (dpc3c model) are operating. 

On the basis of short none representative test runs, some conclusions can be drawn. Nevertheless, these 
conclusions have to be checked by representative long simulation runs. 

Main conclusions on the basis of test runs 
• There is hardly any difference between the two models in total lead-time to inbound 300 packages and 

outbound 300 packages (600 pallet movements). The reason for this is that the output capacity of the 
drumming station will be smaller than the capacity of the Cleco · s. 

• Because of the bottleneck output capacity of the drumming station (assumption: 350 packages on a 12 hour 
basis) the Cleco's have to wait for inbound products. For this reason the best way to operate, is to do the 
inbound process and the outbound process at the same time. This simultaneously operation (300 inbound 
and 300 outbound) will take about 9 hours. Sequential operation, first inbound 300 packages than outbound 
300 products will take in total 15 hours 

• The maximum capacity of the Cleco · s on the basis of 12 nett working hours will be approximately 800 
palletmovements. 

Conclusions en recommendations 

Finally the most important conclusions and recommendations are given. 

Conclusions: 
1. The distribution centre will be built in two compartments; each compartment will have a floor space of 2500 

m2
• The building itself can, with some small adjustments, be used for storage of hazardous chemicals. 

2. Pallet racking is the chosen storage equipment. The total storage capacity is over 7000 pallet positions. 
3. The racks are adjustable in height. So the racks can be used for storage for other than IBC/drum 

packages 
4. A narrow aisle system is chosen. On the basis of 12 nett working hours two Cleco narrow aisle trucks are 

sufficient. 
5. The daily required capacity for the MHS is 600 pallet movements. On the basis of these pallet movements 

there is 42 % handling capacity left. 
6. For the inbound activity from the drumming station to the racks a fork lift truck is needed. For the outbound 

activity from the racks to the direction of the shipping area is also one fork lift truck needed. 
7. The assumed output capacity of the drumming station will be smaller than the capacity of the different 

types of warehouse trucks. The occupation of these trucks will be relatively low. 
8. The capacity of the eight shipment areas will be large enough to prevent stagnation in the product flow. 
9. Simultaneous inbound and outbound action results in a minimum acquired time to process the total 

required pallet movements. 
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Recommendations: 

1. Both forklifts (see conclusion 6) can be, depended on the workload, set in to action for both activities. Each 
for both inbound and outbound. 

2. Because of the over capacity of the MHS, the drumming station will be the bottleneck for the total product 
flow. This has to be a major point of attention in the design phase of this drumming station. 

3. Due to the probable bottleneck of the drumming station, there has to be a certain stock of bulk product in 
front of the drumming station. This with the reason to try to keep the occupation high of the drumming station 
and to make sure that the total product flow will continue. 

4. To prevent peaks in the activity: the loading of the truck, there have to be made good arrangements with the 
distributors. Arrangements like loading before noon or after noon. These arrangements will lead to a better 
distribution of workload for the forklift trucks that are loading these trucks. 

5. With the different types of warehouse truck suppliers there have to be made arrangements for reliable 
maintenance contracts. This with the goal to minimise the probability of breakdowns. 

6. Research has to be done for the building of a packages production plant. The building of this plant and the 
production of these packages near the warehouse may be cheaper than the production and the 
transportation of these packages on the current production side in Germany 

7. Operating procedures have to be written. These have to be written in consultation with the warehouse 
employees. 

8. Good training has to be given to the drumming- and the warehouse employees. Good preparation prevents 
failures in the starting phase. 

9. Finally, attention has to be given for the selection process of the warehouse management system. The WMS 
has to work on the basis of bar coding. Furthermore for every changing of a process step a registration of 
this bar code has to be done. This with the objective to minimise failures and to locate every product. 
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1. lnleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanleiding tot de probleemstelling. Daamaast zal vanuit de gestelde 
probleemstelling een opdrachtformulering worden gepresenteerd. Bovendien zullen eisen en randvoorwaarden 
worden besproken. 

Daamaast wordt in deze paragraaf de term de producent ge'introduceerd. Vanwege geheimhouding wordt deze 
term als synoniem gebruikt voor de daadwerkelijke benaming van deze producent. Ook wordt ingegaan op 
product X. De daadwerkelijke naam van dit product is eveneens geheim. 

1.1 Distripak Chemicals b.v. 

Koninklijke Pakhoed N.V. is een beursgenoteerd bedrijf dat in hoofdlijnen twee kemactiviteiten ontplooit. Deze 
kemactiviteiten zijn logistieke dienstverlening en distributie. Seide activiteiten hebben betrekking op de producten 
olien en chemicalien. 

Het belangrijkste onderscheid tussen de logistieke -en de distributie-activiteiten is dat de ondememingen in de 
logistiek geen eigenaar zijn van de producten die zij behandelen, terwijl de distributie-ondememingen de 
producten in bulk inkopen van de chemische producenten en wederverkopen via hun eigen netwerk van 
faciliteiten (distributiecentra, opslagtanks en vrachtwagens), maar ook direct in vrachtwagenladingen aan de 
industriele gebruikers verkopen. 

Binnen de logistieke tak is onderscheid te maken tussen tankopslag, scheepvaart en een reeks van speciale 
diensten. Onder deze speciale diensten valt DPC. 

DPC is gespecialiseerd in public warehousing van verpakte CPR- geclassificeerde chemicalien. CPR staat voor 
Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen. CPR-geclassificeerde producten zijn producten die 
gekenmerkt worden als brandgevaarlijk en/of corrosief en/of giftig. De chemische producten komen voor in vaste, 
vloeibare en gasvormige verschijningsvorm. De colli waarin de goederen verpakt zijn kunnen varieren van onder 
andere vaten in allerlei maten, big bags met een poederige inhoud tot gasflessen. 

Naast de opslagfaciliteiten voor verpakte chemicalien biedt DPC een parking aan voor opslag van tankcontainers 
met chemische producten als inhoud. Deze opslagfaciliteit moet aan speciale wetgeving voor opslag van 
chemicalien voldoen, zoals maximale stapelhoogte en maximale opslaghoeveelheden per oppervlakte eenheid. 

Tevens biedt DPC klanten de mogelijkheid hun bulkgoederen te laten afvullen in kleinere verpakkingseenheden 
waaronder vaten en IBC's. IBC's zijn Intermediate Bulk Containers met een inhoud van 1 m3. De inhoud van 
vaten kan varieren van 120 liter tot een inhoud van meer dan 200 liter. 

DPC beschikt over aansluitingen op drie transport modaliteiten. Het heeft een eigen spooraansluiting waardoor 
aan -en afvoer van goederen per spoor mogelijk is. Algemeen kan verwacht worden dat het transport per spoor in 
de toekomst zal intensiveren vanwege de verbeterde verbinding van Rotterdam met het achterland via de nog 
aan te leggen Betuwelijn. Daamaast zal in het kader van de toenemende belasting van het milieu door het 
vrachtverkeer, door de overheid gepropageerd worden meer gebruik te maken van spoorverbindingen om het 
milieu te ontlasten (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam [1998]). Bovendien is DPC gelegen aan de tweede 
petroleumhaven te Pemis-Rotterdam, zodat aan -en afvoer over water mogelijk is. Echter, omdat de 
aanlegsteiger nog niet operationeel is en er nog geen aanbod van scheepvaartverkeer is, wordt nog geen gebruik 
gemaakt van vervoer over water. 

Verder beschikt DPC over een goede verbinding over d~ weg. Er is een snelle en korte verbinding met de 
snelweg richting Den Haag en Breda. Wegtransport is de transportmodaliteit waarvan, gelet op tonnage, het 
meest gebruik wordt gemaakt. 
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DPC is georganiseerd in een tweetal afdelingen. Deze zijn de commerciele- en de operationele afdelingen. 
Daamaast zijn nog zes stafafdelingen te onderscheiden. Voor een organogram zie bijlage 1.1 . Het 
personeelsbestand bestaat uit circa 28 vaste medewerkers en uit circa 15 uitzendkrachten. De netto omzet 
(totale omzet - door derden verleende diensten) bedraagt 5 miljoen op jaarbasis. 

1.2 Probleemstelling 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanleiding tot de probleemstelling. Daamaast zal vanuit de gestelde 
probleemstelling een opdrachtformulering worden gepresenteerd. Bovendien zullen eisen en randvoorwaarden 
worden besproken. 

1.2.1 Aanleiding tot probleemstelling 

De producent, een Amerikaanse chemieproducent met een jaarlijkse omzet van 3 miljard Amerikaanse dollar, is 
een multinationale producent van polymeren en biologische compounds. Wereldwijd worden deze producten 
geproduceerd. De voor DPC meest belangrijke activiteit van de producent, is de Europese productie van product 
X. Deze producten dienen als grondstof voor de verfindustrie. Het zijn producten die voor 40 % utt water bestaan 
en als zodanig niet geclassificeerd behoeven te worden als zijnde CPR-goederen. 

Kenmerken en prob/emen huidige situatie van de producent: 
De fabrieken waarin de hierboven genoemde producten X in Europa geproduceerd worden, bevinden zich in vijf 
landen van de Europese Unie. Zij bevinden zich in Zweden, Groot Brittannie, Frankrijk, Spanje en Italia. Van de 
totale productie van deze fabrieken, wordt 80 % rechtstreeks in bulk naar de klanten binnen en buiten de 
Europese Unie gedistribueerd. Het resterende volume wordt niet in bulk naar de klanten getransporteerd. Deze 
goederen warden na productie in de fabriek afgevuld in IBC's en vaten. De reden hiervoor is dat een aantal 
klanten (circa 2300) een kleinere hoeveelheid in kleine colli van het product vraagt. Deze colli warden 
rechtstreeks naar de klanten gedistribueerd. Deze laatste stroom omvat een volume van 60.000 ton op jaarbasis. 

In de huidige situatie wordt vanuit elke fabriek aan de klant geleverd. Dit brengt een uttgaande 
transportordergrootte van gemiddeld 2 ton met zich mee. Omdat door deze transportordergrootte veel 
transportbewegingen moeten plaatsvinden en daardoor de transportkosten relatief hoog zijn wil de producent 
deze transportorders vergroten. 

Bovendien is er per fabriek een orderdesk. Op elke fabriek is immers een administratief orderverwerkingsproces 
om deze orders in het ordersysteem verwerken. Daamaast moeten douanedocumenten, facturen en 
transportdocumenten per locatie aangemaakt warden. De planning en coordinatie van deze orders wordt 
uitgevoerd door de producerende fabriek. 

De voorraad afgevuld eindproduct wordt op elke fabriek aangehouden, zodat zich vijf voorraadpunten van deze 
producten in Europa bevinden. 

Na intern onderzoek is door de directie van de producent geconcludeerd dat de resultaten van de distributie- en 
afvulactiviteiten van de verpakte Resins mogelijk verbeterd zouden kunnen worden door centralisatie van de 
verpakte opslag- en afvulactiviteiten. Om dit te realiseren is Koninklijke Pakhoed N.V. ingeschakeld. Het 
centralisatie onderzoek is verricht door Pakhoed Flowmanagement. 

Kenmerken van de te ontwerpen situatie: 
Uit het hierboven genoemde onderzoek is gebleken dat centralisatie van de voorraad verpakt product bij DPC 
een aantal voordelen oplevert. 

De voordelen utten zich in het feit dat de uitgaande transportordergrootte per klant dan wel regio binnen een land 
vergroot kan warden van 2 naar 8 ton. Dit komt tot stand doordat groepagevoordelen behaald kunnen worden 
door producten die geproduceerd zijn door diverse fabrieken te bundelen tot elm transportorder voor een 
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betreffend land. Op dit moment warden de producten van de afzonderiijke fabrieken niet gegroepeerd en 
afzonderiijk van elkaar naar de desbetreffende klanten dan wel landen gedistribueerd wat hogere transportkosten 
met zich meebrengt. 

Een andere bijkomend voordeel is dat de orderadministratie voor een groat deel gecentraliseerd kan warden bij 
DPC. Bovendien kan de voorraad eindproduct bij de fabrieken in bulk warden aangehouden in plaats van in 
verpakte vorm. De afvulbewerking zal centraal warden uitgevoerd. Dit leidt tot een postponement verschuiving in 
de richting van de consument. Het postponement principe houdt in dat het specifieker maken wordt uitgesteld tot 
een later moment voor uitlevering aan de klant. Postponement van het afvullen leidt tot centralisatie van 
voorraden afgevuld product en dat leidt tot voorraadreductie van eindproducten in de gehele keten. In bijlage 1.2 
is een uitgewerkt voorbeeld hiervan weergegeven. 

De beheersing van de hoogte en samenstelling van de voorraad verpakte producten gebeurt door de producent. 
De afvulplanning wordt gemaakt door de producent. De producent bepaalt welke producten warden afgevuld en 
in welk collotype. Dit betekent dat DPC bijvoorbeeld in geval van uitslag afhankelijk is van de afvulplanning 
gemaakt door de producent. Zijn bepaalde producten niet op voorraad en warden hiervan geen producten 
afgevuld dan kan DPC niet warden afgerekend op een prestatie-indicator als productverkrijgbaarheid. In figuur 
1.1 is een schematische weergave van het te ontwerpen proces gegeven. 

Figuur 1.1: Schematische weergave van de keten 

Te ontwerpen 
deelgebied 

1.2.2 Probleemstelling en opdrachtformulering 

In de huidige situatie beschikt DPC over een opslagcapaciteit van circa 7350 m2
• Deze loads is voor 90 % bezet. 

De huidige afvulinstallatie van DPC beschikt, uitgaande van een twee ploegensysteem, over een afvulcapaciteit 
van 30.000 ton per jaar. Deze capaciteit wordt eveneens op dit moment voor 90 % benut. 

Gelet op de hierboven geschetste situatie zal de capaciteit, uitgaande van een jaariijks aanbod van circa 60.000 
ton, uitgebreid moeten warden. Dit betekent dat de loodscapaciteit en de afvulcapaciteit uitgebreid moeten 
warden om dit aanbod te kunnen verwerken. Daamaast is de huidige afvulinstallatie niet geschikt om de colli 
waarin afgevuld wordt op een efficiente manier te behandelen. 
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Op basis van het hierboven geformuleerde is de volgende probleemstelling geformuleerd; 

Probleemstelling: 
l)e opslagcapaciteit van de huldige loC)(/s Is 111!~ . toerelkend om de In de toekomst .• te verwachten 
goederenstroom te verwerlcen. · 

Hieruit is de volgende opdrachtformulering afgeleid; 

Opdrachtformulering: . . . . . . . . . . . . 
Ontwerp een nieuw distributiecentrum blp~~n 'ft ste//en !Bndvoorwaatden, zodat aan de fli$11f f(an 
Distripak Chemicals kan worden voldaan en 4, .. fe' y,rwachten goederensft'OC1"1 .kan worden .. re1W81'1¢ ·.· .. 

Hierbij zal de nadruk liggen op het ontwerp van het fysieke distributiecentrum met de daarbinnen te 
onderscheiden deelgebieden als goederenontvangstruimte, expeditieruimte en opslaggedeelte. Op de besturing 
van het te ontwerpen distributiecentrum zal dan ook minder de nadruk komen te liggen. 

Aan de besturing zal meer aandacht besteed worden wanneer aan het einde van de ontwerpfase van het 
distributiecentrum wanneer een computersimulatie zal worden uitgevoerd. Met behulp van dit model zal het 
mogelijk moeten zijn knelpunten in de besturing op te sporen. Hiervoor is de volgende opdrachtformulering 
geformuleerd. 

1.2.3 Eisen en randvoorwaarden 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de voor het ontwerp beperkende eisen en randvoorwaarden. Een 
vijftal eisen en een tweetal randvoorwaarden zijn daarbij te onderscheiden. 

Eisen: 
1. Flexibiliteit ten aanzien van andere colliformaten 
Wanneer met de producent overeenstemming wordt bereikt over de uitbesteding van deze activiteiten dan zal 
hiervoor een nieuw distributiecentrum en een nieuwe afvulinstallatie worden gebouwd. Door DPC wordt gerekend 
op een contractduur tussen de vijf en tien jaar. Wanneer dit contract afloopt en een van beide partijen besluit het 
contract niet te verlengen dan zal het distributiecentrum op een eenvoudige wijze geschikt gemaakt moeten 
kunnen worden voor opslag van andere typen colli . Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld wordt uitgegaan van 
een opslagmethode als stellingen, de liggers van de stellingen versteld moeten kunnen worden. Verder moet, in 
geval van structurele onderbezetting, een deel van het distributiecentrum geschikt gemaakt kunnen worden voor 
opslag van andere dan door de producent geleverde colli. Ook kan de producent natuurlijk andere colliformaten 
aanbieden. 

2. Flexibiliteit ten aanzien van groei van de goederenstroom 
Verwacht mag worden dat de goederenstroom jaarlijks met 5% zal groeien. Er zal dan ook naar gestreefd worden 
om het distributiecentrum te bouwen met een overcapaciteit ten opzichte van de aangeboden goederenstroom 
van 60.000 ton per jaar. Daamaast zal de locatie van het distributiecentrum zodanig gekozen worden dat 
voldoende ruimte beschikbaar is voor uitbreiding van het distributiecentrum. 

3. Bouwkundige eisen 
De kemactiviteit van DPC is de opslag van verpakte chemicalien. Deze goederen moeten opgeslagen worden in 
een gebouw dat aan een aantal eisen voldoet. Het door de producent geleverde product is een niet CPR
geclassificeerd product. Geconcludeerd kan warden dat het gebouw bestemd voor door de producent geleverde 
producten niet aan bouwkundige CPR-eisen behoeft te voldoen. 
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Gelet op de mogelijkheid van een contracteinde binnen de door Koninklijke Pakhoed gestelde 
afschrijvingstennijn van 40 jaar, is de eis van DPC dat in het distributiecentrum op tennijn CPR-geclassificeerde 
goederen moeten kunnen warden opgeslagen. Het gebouw zal dan ook bouwkundig voorbereid moeten warden 
op opslag van CPR-geclassificeercle goederen. De door de CPR-commissie, CPR 15-2 [1991), opgestelde 
richtlijnen betreffen brandmuren, vloeistofdichte vloeren voor bluswateropvang, branddeuren en maximum 
compartimentgroottes. De compartimenten mogen in verband met brandveiligheid niet grater zijn dan 2500 m2

• 

Omdat in het geval van het door de producent gelevercle producten niet brandgevaar1ijk dan wel giftig zijn hoeven 
er geen brandmuren geplaatst te warden, maar moeten de kolommen die het dak ondersteunen bij voorkeur de 
grens afbakenen tussen de oppervlakken ter grootte van 2500 m2

, zodat in een later stadium tussen de 
kolommen een brandmuur geplaatst kan warden. 

4. Maximum hoogte van het distributiecentrum 
Een afgeleide eis is de restrictie ten aanzien van de maximum opslaghoogte. De opslaghoogte is gedefinieerd als 
de hoogte vanaf het vloemiveau tot de bovenzijde van de hoogst mogelijk te stapelen collo. Deze opslaghoogte 
wordt beperkt door een in een later stadium in te bouwen sprinklemet. In geval van mogelijk toekomstige opslag 
van CPR-geclassificeercle goederen moet een daksprinklemet aanwezig zijn om mogelijke branden van 
chemische stoffen te kunnen doven. In geval van opslag van deze stoffen mag niet hoger gestapeld warden dan 
10,7 meter. 

5. Het handlingsysteem moeten over voldoende capaciteit beschikken, zodat een servicegraad van 
minimaal 99 % kan worden behaa/d 

Dit is een door DPC gestelde eis. De producent echter, stelt voor de gehele keten (productie, transport bulk, 
opslag en transport verpakt) een minimale eis van 95 % servicegraad. Dit betekent dat 95 % van de klantorders 
op tijd en compleet zonder fouten uitgeleverd dienen te warden. Om een servicegraad van 95 % voor de gehele 
keten te behalen zal in het geval van de hierboven vennelde vier partijen de afzonder1ijke gemiddelde 
servicegraad per partij minimaal 99 % moeten bedragen. lmmers (0,99) = 96 % > 95 %. 

Het tijdsbestek waarin de orders zullen moeten warden uitgeleverd is gedefinieerd als het moment dat de 
klantorders bekend en fysiek in handen zijn van de loodsbaas totdat de klantorders fysiek gereed staan in 
expeditieruimte voor transport. Deze tijd wordt gedefinieerd als picktijd gegeven de voorraad beschikbaar is. De 
maximum picktijd is binnen DPC nog niet bekend. 

Om deze gestelde servicegraad te behalen zal zich overcapaciteit moeten bevinden in het MHS. Verwacht mag 
warden dat er een gemiddelde ordergrootte met een bepaalde variantie hieraan gekoppeld ontstaat. Naannate de 
variantie grater zal warden, zal een grotere restcapaciteit ten aanzien van het MHS benodigd moeten zijn om de 
gestelde servicegraad te behalen. lmmers, gemiddeld 99 van de 100 willekeurige orders zullen op tijd uitgeleverd 
moeten warden. 

Randvoorwaarden: 
Naast de reeds eerder gestelde eisen kan een tweetal randvoorwaarden warden genoemd. 

1. vervoersmodaliteiten 
Op dit moment wordt alles per vrachtwagen af- en aangeleverd. Op tennijn echter, kan vervoer per spoor 
plaatsvinden. 

2. grondvorm distributie 
De grondvonn als gepresenteerd in figuur 1.1 wordt als uitgangspunt genomen. Overwegingen als meerdere 
distributiecentra en/of meerdere afvullocaties warden buiten beschouwing gelaten. 
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1.3 Onderzoeksopzet 

Op basis van de hierboven geformuleerde probleemstelling en opdrachtformulering is het in figuur 1.2 
ge"introduceerde plan van aanpak opgesteld. 

De in dit hoofdstuk uitgewerkte eisen en randvoorwaarden hebben betrekking op het ontwerp van het 
distributiecentrum. Deze eisen en randvoorwaarden zijn restricties voor het ontwerp. Daamaast zal een 
goederenstroomanalyse plaatsvinden. Dit met het doel de in- en uitslagkwantiteiten te bepalen en de gemiddelde 
voorraad te berekenen. 

Alvorens het gebouw en het material handling systeem (MHS) worden ontworpen is een model gebouwd 
waarmee de kosten van een gebouw kunnen worden bepaald. In dit model kunnen lengte, breedte en hoogte 
gevarieerd worden. Bij elke variatie kunnen de totale kosten van een gebouw worden bepaald. Vervolgens wordt 
gestart met het ontwerp van het MHS. Dit ontwerp zal betrekking hebben op de goederenontvangst, het 
magazijn voor eenheidsladingen met bijbehorende hulpwerktuigen, het klantorderverzamelmagazijn, de 
inpakafdeling, de expeditieruimte en de besturende organisatie. Het ontworpen MHS zal in de volgende fase 
gegoten worden in een aantal altematieve gebouwontwerpen. 

Op basis van de in dit hoofdstuk opgestelde eisen en op basis van een kostenevaluatie zal een keuze voor een 
altematief worden gemaakt. Daamaast zal uitgaande van het gekozen ontwerp een simulatiemodel gebouwd 
worden waarmee onderzoek kan worden gedaan naar de besturing van de goederenstroom en waarmee 
bottlenecks en wachtrijen gesignaleerd kunnen worden. Tot slot zal in hoofdstuk 7 een aantal conclusies worden 
getrokken en aanbevelingen worden gedaan. In bijlage 1.3 is een tijdplanning van het onderzoek weergegeven. 

H.1 

H.1 H.2 

H. 3 

H.4 

H.5 

H.5 H.6 

H.5 

H. 7 

Figuur 1.2: Schematische weergave aanpak 
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Projectgroep: 
Het ontwerp moet, zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie en bovendien geaccepteerd worden door 
alle betrokkenen. Om dit te bewerkstelligen is bij aanvang van het project een projectgroep geformeerd. De 
belangrijkste functies waren het beoordelen van ontwerpvoorstellen en het maken van algemeen geaccepteerde 
keuzen voor het ontwerp. De projectgroep bestond uit: 

Robert Grol: 
Paul Lindhout: 
Mark Fijen: 

manager storage and distribution 
operations manager 
afstudeerder 
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2. Goederenstroom 

In dit hoofdstuk zal de goederen- en klantenorderstroom geanalyseerd worden. Voor het beschrijven van deze 
stromen wordt onderscheid gemaakt tussen volume, gewicht, aantal eenheden in opslag en inslag- en uitslag 
hoeveelheden. Naast het analyseren van deze goederenstroom zal worden ingegaan op de groei van de 
goederenstroom. 

2.1 Analyse goederenstroom 

Volume 
Uit informatie van de producent blijkt dat de totale goederenstroom die jaartijks aan DPC aangeboden zal worden 
circa 60.000 ton bedraagt. Deze goederen worden in bulk aangeleverd. Bulk is in deze kwestie aanvoer in 
tankcontainers of tanktrailers met een gemiddelde inhoud van 23 ton. De goederen worden aangeleverd vanuit 
vijf fabrieken in Europa. 

De lading vanuit GB wordt voor 100 % in Full Bulk Load (FBL) aangeleverd. FBL houdt in dat de 
transporteenheid, bijvoorbeeld een tankcontainer, geheel gevuld is met een uniek product. Vanuit de resterende 
landen wordt 70% in FBL en 30% in meercompartimentswagens aangeleverd. Voor de 
meercompartimentswagens neemt DPC aan dat gemiddeld 2,3 verschillende grades per lading aangeleverd 
wordt. Dit betekent een inslag van gemiddeld 10 ton per grade vanuit een meercompartiments wagen (een grade 
is binnen de producent een synoniem voor een artikelcode). Totaal bedraagt dit op jaarbasis 44.250 ton in full 
bulk load en 15. 750 ton in meercompartiment wagens. Zie tabel 2.1. 

Land 

Groot-Brittannie 

Frankrijk 

Spanje 

Italia 

Zweden 

Totalen 

Goederenstroom 
(in ton per jaar) 

7.500 

33.750 

6.000 

7.500 

5.250 

60.000 

Full Bulk Load (in 
ton per jaar) 

7.500 

23.625 

4.200 

5.250 

3.675 

44.250 

Meer compartiments wagen (in 
ton per jaar) n; 

0 

10.125 

1.800 

2.250 

1.575 

15.750 

Tabet 2.1: Schattingen goederenstroom naar DPC Ouli 1998), bron: de producent 

gewicht en afmetingen co/Ii 
De producent stelt als eis dat de goederen moeten worden afgevuld in twee typen colli. Het ene type is een 
zogenaamde !BC-container. IBC staat voor Intermediate Bulk Container. De afmeting van een IBC is 1,20 m x 
1,00 m x 1,15 m (Ix bx h). Het bruto gewicht (inhoud + collo) is 1056 kg. 

Het andere type collo waarin afgevuld wordt, is een drum. Dit is een vat met een inhoud van 120 liter. Er passen 
vijf drums op een pallet. Op deze manier worden ze ook in het distributiecentrum ingeslagen. Het totale bruto 
gewicht van een pallet inclusief vijf drums bedraagt 640 kg. De afmeting van een pallet met drums is 1,15 m x 
1,15 m x 0,95 m (Ix bx h). 

aantal eenheden in ops/ag en gemiddelde voorraad 
Zoals reeds eerder gesteld bedraagt het volume dat afgevuld en opgeslagen wordt bij DPC circa 60.000 ton per 
jaar. Dit is 20 % van de totale jaartijkse Europese productie. De resterende 80 % van het geproduceerde volume 
wordt rechtstreeks in bulk vanuit de productieplant naar de consumenten gedistribueerd. 
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Binnen het totale, door de Europese fabrieken, geproduceerde volume zijn circa 300 zogenaamde grades te 
onderscheiden. Binnen dit assortiment maakt de producent onderscheid tussen 01 en 03 producten. 01 
producten zijn producten die op voorraad warden geproduceerd. Deze groep bestaat uit 90 grades. De 
resterende 03 producten warden op klantorder geproduceerd. 

Een klantorder kan geplaatst warden door een zogenaamde bulkklant of door een niet-bulk klant of een 
combinatie van beiden. Een mogelijkheid kan zijn dat een bulkklant een 03-order plaatst van bijvoorbeeld 20 ton 
en er vanwege productierestricties 30 ton geproduceerd wordt. Dit impliceert dat voorraad 03-product ontstaat. 
Wanneer hier geen verdere orders voor uitstaan zal dit product naar DPC getransporteerd en afgevuld warden. 
Strikt genomen is het dus afhankelijk van de grootte van de bu[korder in combinatie met de geproduceerde 
batchgrootte of een hoeveelheid product aangemerkt kan warden als een product dat op voorraad wordt 
geproduceerd of niet. 

Uitgangspunten van de producent: 
• de producent stelt dat het aan DPC geleverde volume voor 70 % bestaat uit 01 producten en voor 30 % uit 

03 producten. 

• Gemiddeld zal een 01-product zich gemiddeld 3 weken in voorraad bevinden en een 03-product zal zich 
gemiddeld 7 weken in voorraad bevinden. 

• De omslagfrequentie voor de 01-producten bedraagt 17,3 maal per jaar en de omslagfrequentie voor 03 
producten bedraagt 7,4 maal per jaar. De gemiddelde omslagfrequentie voor de 01 en 03 producten samen 
bedraagt 12,4 maal per jaar. (zie bijlage 2.1) 

• Gemiddeld zal zich 60.000 I 12,4 = 4846 ton in opslag bevinden. Dit laat zich vertalen in een aantal 
palletplaatsen benodigd voor IBC's van 3392 en een benodigd aantal palletplaatsen voor pallets et drums 
van 2423. Het totaal aantal palletplaatsen zal dan ook gemiddeld 5815 bedragen (zie bijlage 2.1). 

Omdat hier sprake is van een nieuwe situatie kunnen de hierboven berekende waarden niet getoetst warden aan 
de praktijk Op dit moment (november I december 1998) loopt een pilottraject. Dit pilottraject is gestart in maart 
1998. Gedurende deze pilotperiode zijn maximaal 60 grades aangeleverd. De gemiddelde voorraad van de 
producten uit de pilotperiode is niet representatief voor de toekomst. De redenen hiervoor is dat de 60 grades niet 
representatief zijn voor de te verwachten 300 grades. Daarbij is het aangeleverde volume te laag (gedurende dit 
onderzoek 20.000 ton per jaar) om dit te kunnen vergelijken met de te ontwerpen situatie. De belangrijkste reden 
echter is, dat de pilotperiode pas circa 9 maanden operationeel is, zodat geen gegevens te verkrijgen zijn die 
representatief zijn voor een groat aantal maanden dan wel jaren. 

Voorraadvariaties zijn van groat belang bij de bepaling van de opslagcapaciteit van het distributiecentrum. Zijn de 
variaties groat dan zal de opslagcapaciteit daarop aangepast moeten warden. Door het ontbreken van 
representatieve gegevens kunnen ook hiervoor geen betrouwbare voorspellingen gemaakt warden. Ondanks dit 
gegeven zal dit aspect niet genegeerd moeten warden. Om deze variaties op te kunnen vangen zal zich dan ook 
in het MHS dan ook een overcapaciteit moeten bevinden. Dit aspect wordt dan ook meegenomen in het ontwerp 
van het MHS (H4) en het ontwerp van het gebouw (HS). 

inslag afvulinstallatie 
Vanuit de producent is gesteld dat de 01 producten in FBL aangeleverd warden. lndien aangenomen wordt dat 
de inhoud van een tankwagen gemiddeld ter grootte is van 23 ton en dat 250 dagen per jaar gewerkt wordt, kan 
gesteld warden dat gemiddeld 7,3 wagenladingen 01-producten per dag afgevuld en ingeslagen moeten warden. 

Daamaast zullen gemiddeld 7,2 03-producten per dag afgevuld en ingeslagen warden. Hierbij wordt 
aangenomen dat het volume van een ingaand 03-product 10 ton bedraagt (zie bijlage 2.2). 
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uitslag afvulinstallatie 
Per dag zullen gemiddeld 168 IBC's en 120 pallets met drums vanuit de afvulinstallatie in het DC worden 
ingeslagen (zie bijlage 2.2). 

in- en uitslag DC op colloniveau 
Dit betekent in totaal 288 colli inslag en uiteindelijk dus ook gemiddeld 288 colli uitslag voor het DC. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van een bedrijfstijd van 12 uur, zodat de inslag vanuit de afvulinstallatie per uur 288 I 12 = 24 
colli bedraagt. Uitgegaan kan worden van 48 palletbewegingen per uur. Vanwege de niet representatieve 
gegevens vanuit de pilotperiode kunnen mogelijke variaties op deze gemiddelden moeilijk gegeven worden. 

In de meest gevallen is de uitslageenheid een eenheidslading. Hierbij is een eenheidslading gedefinieerd als een 
IBC of een pallet met vijf drums. Uit de pilotperiode is gebleken dat in een aantal gevallen ook uitslagen 
plaatsvinden die delen bevatten van de eenheidslading pallet met drums. Bijvoorbeeld een pallet met drie drums. 
In de ontwerpfase van het MHS zal dan ook rekening gehouden moeten worden met het picken van losse drums 
en het inpakken of te wel het wikkelen van deze drums. 

klantorders, inhoud maximale klantorder, gemiddelde klantorder 
Mede door de minimale representatieve informatie die verkregen kan worden uit de pilotperiode is weinig te 
zeggen over klantorders. Er is een lijst beschikbaar waarin van de 60 grades vermeld is wat de verwachte 
verkopen zullen zijn voor 1998. Hierover zijn bij DPC geen variaties bekend. Deze informatie is echter wel 
benodigd omdat het material handling systeem pieken in de uitgaande goederenstroom moet kunnen opvangen. 

Aangenomen wordt dat de ingaande bulkgoederenstroom zo goed als constant is. Dit betekent dan ook dat 
aangenomen wordt dat nauwelijks variatie optreedt bij de tussenaankomsttijden van deze bulktransporteurs. 
Omdat de afvultijden per product en per collo zo goed als constant zijn, is hiervan het gevolg dat de ingaande 
stroom vanuit de afvulinstallatie in de richting van het DC eveneens constant is. 

Uitgaande transportorders worden gedistribueerd door een drietal transporteurs. In de meeste gevallen hanteren 
de transporteurs de volgende werkwijze. De transporteurs halen een aantal maal per dag een zo goed als volle 
vrachtwagen met producten van de producent op en groeperen deze producten zelf tot volle vrachten naar regio's 
in bepaalde landen. Zij transporteren de goederen van de producent dan ook met goederen afkomstig van 
andere klanten met een gelijke bestemming. Wanneer het aangeleverde volume per bestemming in de toekomst 
zal toenemen, zullen minder groepage-activiteiten benodigd zijn waardoor de kosten van de transporteurs zullen 
dalen en daarmee de kosten voor de producent verlaagd kunnen worden. 

service graad 
Binnen DPC wordt servicegraad als volgt gedefinieerd: het percentage orders dat op tijd en compleet zonder 
fouten aangeleverd wordt voor transport. Het handlingsysteem moet over voldoende capaciteit beschikken om 
minimaal 99% van de orders op tijd te kunnen aanleveren voor transport. Bovendien zal de voorraad van 
voldoende grootte moeten zijn om deze servicegraad te kunnen behalen. Op de benodigde picktijd die hiervoor 
benodigd is, zal in hoofdstuk 6 verder ingegaan worden. 

2.2 Groeicijfers 

Uitgegaan wordt van een aanvoer aan DPC van 60.000 ton op jaarbasis. Het te ontwerpen DC zal echter over 
een opslagcapaciteit moeten beschikken om een jaarlijkse volumegroei van 5 % te kunnen opvangen. 

Uitgegaan wordt van een contractduur met de producent van minimaal 5 jaar, zodat het DC minimaal een 
capaciteit van 7064 palletplaatsen moet hebben. 

In tabel 2.2 worden de groeicijfers over een aantal jaren weergegeven. 
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1999 1,000 

2000 1,050 

2001 1,102 

2002 1,158 

'2003 1.216 ···~-

2004 1,276 

2005 1,340 

2006 1,407 

2007 1,477 

2008 1,551 

2009 1,629 

Tabel 2.2: Groeicijfers tot en met 2009 

Te verwachten . ·. 
palletplaatsen ben 
voor opslag ·· 1"';; 

5815 

6106 

6411 

6732 

7422 

7793 

8182 

8590 

9020 

9471 

Distripak Chemicals BV 

Bij de door de producent gegeven groeicijfers moet ten aanzien van toekomst aandacht besteed worclen aan 
zaken als mogelijke invloed van de stagnering van de groei van de wereldeconomie op de groeici~ers en een 
mogelijke andere onderverdeling binnen de colliformaten. Mogelijk treedt een verschuiving op van IBC's richting 
drums dan wel omgekeercl. 
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3. Modellering gebouw 

Ult paragraaf 2.3 blijkt dat de opslagfaciliteit over een capaciteit zal moeten beschikken van circa 7000 
palletplaatsen. Om deze capaciteit te creeren zal een gebouw, gegeven een opslagmethode, over een bepaald 
volume moeten beschikken. Bij een constant opslagvolume kan de lengte, breedte en hoogte van een gebouw 
gevarieerd worden. Om deze reden is het noodzakelijk enig inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van 
kostencomponenten als vloerkosten, gevelkosten en dakkosten. lmmers de vraag rijst in dit stadium van het 
onderzoek: Is het kostentechnische voordeliger het volume te spreiden over een groot vloeroppervlakte met een 
geringere hoogte of het volume te verdelen over een kleiner vloeroppervlakte met een grotere hoogte. 

Aansluitend zal dan ook een model worden gepresenteerd waarmee de totale gebouwkosten van een gebouw bij 
verschillende afmetingen kunnen worden voorspeld. Dit model moet enig gevoel geven voor de kosten van een 
gebouw bij het varieren van lengte, breedte en hoogte bij een gegeven volume. 

3.1 Model 

Met behulp van het in deze paragraaf gepresenteerde model kunnen, bij variatie van lengte, hoogte en breedte, 
de totale bouwkosten van een gebouw geschat worden. Bij elke verandering in afmetingen rolt een ander 
kostenplaatje uit het model. 

Aannames 
1. Voor elke muur zijn de kosten per vierkante meter gelijk. 
2. Oakoppervlakte is gelijk aan de oppervlakte van de vloer 
3. Kosten per m2 zijn rechtevenredig met lengte, breedte en hoogte 

Mode/parameters 
B; breedte gebouw in meters 
L; lengte gebouw in meters 
H; hoogte gebouw in meters 
CV; vloer -en funderingskosten in guldens per m2 

CD; dakkosten in guldens per m2 

CG; gevelkosten in guldens per m2 

I t b k . t t I k t b 

Omdat het model als doe! heeft een gevoel te geven voor de totale gebouwkosten bij het varieren van lengte, 
breedte en hoogte zijn een aantal onderdelen van het gebouw, die onafhankelijk zijn van deze lengte, breedte en 
hoogte, buiten beschouwing gelaten. Deze onderdelen zijn een sociaal gebouw (kantine en kleedruimtes), 
infrastructuur, laad- en losinstallaties en een stooklokaal. 

3.2 Berekening parameters 

De kostencomponenten CV, CD en CG zijn berekend aan de hand van de afrekening (aannemingsbedrijf Cordeel 
d.d. 1991) van het bestaande gebouw. Dit gebouw is een volledig CPR-geclassificeerd gebouw, zodat uit deze 
afrekening de sprinklerinstallatie met bijbehorende pompinstallatie en nooddouches gefilterd zijn. Deze zijn 
immers niet benodigd daar het in opslag te nemen product niet brandgevaarlijk en/of corrosief is. Bovendien zijn 
de aan het einde van paragraaf 3.1 genoemde delen hieruit niet meegenomen. 
De resterende kostencomponenten zijn vervolgens gegroepeerd tot vloerkosten, gevelkosten en dakkosten. In 
tabel 3.1 is weergegeven welke kostencomponenten afkomstig ult de afrekening gegroepeerd zijn tot vloer- en 
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funderingskosten, dakkosten en gevelkosten. Daamaast is weergegeven wat de m2-prijs per kostencomponent is. 
In bijlage 3.1 wordt de berekening van deze waarden weergeven. 

Gegeven kostenposten afkomstig Gegroepeerd tot Kosten per m2 per : ·, _ 
van gefilterde afrekening ' ' : : 

: 
kostencomponent , , , ,":",, >: 

Voorbereidende werken Vloerkosten F 655, -
Grondwerken 
Riool 
Vloerstructuurwerken 
Metselwerken Gevelkosten F 328, -
Brandmuren 
Dakstructuurkosten Dakkosten F 261 , -
Dakbeplating 
Overig dak 
Tabet 3. 1: Gegroepeerde kostenposten 

Toetsing van deze waarden is wegens het ontbreken van een representatieve kostenspecificatie van een 
vergelijkbaar gebouw niet mogelijk. Toch geeft het model met bijbehorende parameterwaarden, volgens de 
projectgroep, een goed beeld van de werkelijkheid. Volgens de projectgroep zijn de vloerkosten bij CPR
geclassificeerde gebouwen feitelijk hoog. Hiervoor is een drietal redenen te geven: 

Er zullen zich opvangbassins voor mogelijk toekomstig sprinklerwater ender het gebouw moeten 
bevinden. Daardoor is ook extra riolering benodigd. 
Daarbij zal de vloer zo aangelegd moeten warden dat dit sprinklerwater naar een put toe stroomt. 
Daamaast zal het gebouw, vanwege de drassige grond, in zijn geheel onderheid moeten warden. 

Op basis van de kwantitatieve gegevens en de hierboven weergegeven redenen kan geconcludeerd warden dat 
de vloerkosten per m2 hoger zijn dan de dak- en gevel m2-prijzen. Gestreefd zal dan ook warden, om bij een 
gegeven volume, te kiezen voor een relatief hoog gebouw. Met behulp van het in deze paragraaf gepresenteerde 
model zullen in een later stadium de kosten van een te ontwerpen gebouw berekend warden. 
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4. Ontwerp Material Handling Systeem 

In dit hoofdstuk wordt een material handling systeem (M.H.S.) ontworpen. Dit MHS zal een restrictie zijn voor het 
te ontwerpen gebouw. Een veel gebruikte theorie bij het ontwerpen van een MHS is de systeembenadering van 
Miebach [1971]. In deze theorie wordt uitgegaan van het verdelen van het MHS in systeemgebieden, waarbij de 
relaties tussen systeemgebieden belangrijker zijn voor het totale systeem dan de relaties binnen de 
systemengebieden. 

Miebach onderscheidt zes systeemgebieden (voor een uitgebreide beschrijving zie bijlage 4.1 ); 
• goederenontvangst; 
• magazijn voor eenheidsladingen; 
• klantorderverzamelmagazijn; 
• inpakafdeling; 
• expeditieruimte en 
• de besturende organisatie. 

De basisgedachte van de systeembenadering is dat elk systeemgebied geoptimaliseerd kan warden zonder dat 
het invloed heeft op de optimalisatie van het totale systeem. Optimaliseren van het totale systeem kan 
plaatsvinden door optimalisatie van de relatie tussen de systeemgebieden (Geenen [1994]). 

Elk systeemgebied zal daamaast, om de doorstroom van goederen op een goede manier te realiseren, over een 
minimale oppervlakte dan wel over minimale afmetingen moeten beschikken. Deze minimale afmetingen en 
oppervlakten zullen de beperkingen zijn voor het ontwerp van het gebouw in hoofdstuk 5. 

Echter in dit hoofdstuk zal gestart warden met het ontwerp van de zes systeemgebieden en het formuleren van 
de beperkingen voor het ontwerp van het gebouw. 

4.1 Goederenontvangst 

In deze specifieke situatie is geen sprake van ontvangst van goederen afkomstig van een extern transportmiddel. 
De aanvoer van goederen zal plaats vinden vanuit de afvulinstallatie. De ruimte voor tijdelijke opslag tussen de 
afvulinstallatie en het opslaggedeelte zal zich bevinden in de afvulinstallatie zelf. 

4.1.1 Eisen goederenontvangst 

Aan de hand van de literatuur, Geenen [1994], zal in eerste instantie een aantal algemene eisen gepresenteerd 
warden waaraan de goederenontvangst zal moeten voldoen. In paragraaf 4.1.2 zal aangegeven warden welke 
invloed de eisen hebben op het ontwerp van de goederenontvangst. 

Oppervlakte: 
De beschikbare oppervlakte moet zodanig groot zijn dat alle activiteiten, zelfs bij maximale goederenaanvoer, 
goed te verrichten zijn. 

Wacht- , los- en verwerkingstijd: 
De wacht- en lostijd van de aanvoerende transportmiddelen en de verwerkingstijd van de producten moet zo klein 
mogelijk zijn, zodat de producten zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor een volgende fase in het proces. 

Afstand: 
Er moet een korte verbinding zijn tussen de afvulinstallatie en de opslagruimte. Deze eis zal meegenomen 
worden in het uiteindelijke ontwerp van de lay-out. 
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lnteme transportfaciliteiten: 
De inteme transportfaciliteiten en hulpmiddelen moeten over enige mate van flexibiliteit en over voldoende 
capaciteit beschikken om de maximale goederenstroom te kunnen verwerken. Omdat de lay-out in dit stadium 
nog niet bekend is zal hier in het uiteindelijke ontwerp op teruggekomen worden. 

lnformatievoorziening: 
Voordat de goederen ingeslagen worden in de opslagruimte moet bekend zijn in welke locatie de goederen 
moeten worden opgeslagen. Dit met als doel de doorstroming van de goederen door het DC op een snelle 
manier te laten plaatsvinden en ze op elk willekeurig moment te kunnen terugvinden. 

4.1.2 Ontwerp goederenontvangst 

In deze paragraaf zal op basis van de gestelde criteria uit de vorige paragraaf een ontwerp worden 
gepresenteerd voor de goederenontvangst. 

Oppervfakte: 
De goederenontvangst zal gesitueerd worden in de afvulruimte. De expeditieruimte in het DC zal hiervoor niet 
aangewend worden. De reden hiervoor is de volgende. Door het fysiek scheiden van de ruimtes worden de 
goederen ten behoeve van inslag fysiek gescheiden van de goederen ten behoeve van uitslag. Dit zorgt voor het 
reduceren van mogelijke fouten door het nagenoeg uitsluiten van het verwisselen van goederen ten behoeve van 
uitslag met goederen bestemd voor inslag. 

De benodigde oppervlakte is afhankelijk van de output capaciteit van de afvulinstallatie en de snelheid van het 
inteme transportmiddel die de goederen vanuit de afvulinstallatie naar het opslaggedeelte transporteert. In dit 
stadium van het onderzoek wordt uitgegaan van het feit dat de handlingcapaciteit van het inteme transportmiddel 
groter is dan de capaciteit van de afvulinstallatie. 

Uit de pilotperiode, gestart in maart 1998, kan afgeleid worden dat uitgegaan kan worden van constante 
afvultijden. De rijtijden van het inteme transportmiddel zijn niet constant. lmmers de af te leggen afstand in het te 
ontwerpen DC zal altijd varieren. Bovendien wijken de aankomsttijden van het bulktransport ten behoeve van het 
afvullen in sommige gevallen ten opzichte van de planning af. Om deze reden en om reden van mogelijke 
storingen en pauzes van het intern transportproces dan wel de afvulinstallatie is een ruimte benodigd voor 
tijdelijke opslag tussen het afvulproces en het opslaggedeelte. 

Het afvullen vindt plaats in batches. De inhoud van een tankwagen I tankcontainer vormt na het afvullen een 
afvulbatch. Deze wordt binnen DPC ook wel aangeduid met een lot. Aangenomen wordt dat op drie afvullijnen 
gelijktijdig wordt afgevuld. Hierbij zijn twee afvullijnen gereserveerd voor IBC's en e{m afvullijn is gereserveerd 
voor het afvullen van drums. 

Voor de IBC's is 28 m2 verdeeld over twee locaties gereserveerd en voor pallets met drums is een locatie 
gereserveerd met een oppervlakte van 25 m2

• Elke locatie is bestemd voor een batch. Totaal levert dit 53 m2 op. 
In bijlage 4.2 is een berekening gegeven van de benodigde ruimte. 

Wacht-, los- en verwerkingstijden: 
Omdat de aanvoer afkomstig is vanuit de afvulinstallatie en niet van vrachtwagens dan wel andere 
transportmodaliteiten zijn hiervan geen wacht- en lostijden. De verwerkingssnelheid van de inteme 
transportmiddelen moet groter gekozen worden dan de outputcapaciteit van de afvulinstallatie. Dit met het doel 
om de goederenontvangstruimte niet te veel te vullen met colli afkomstig van de afvulinstallatie. Door de keuze 
van een grotere capaciteit van het inteme transportmiddel zal de bezettingsgraad hiervan relatief laag zijn 
waardoor de bestuurder van het inteme transportmiddel in veel gevallen zal moeten wachten op een nieuwe 
aankomst van een collo afkomstig van de afvulinstallatie. Hierbij is uitgegaan van de aanname dat de bestuurder 
gekoppeld is aan het inteme transportmiddel 

15 



Distripak Chemicals BV 

lnformatievoorziening: 
De bestuurder moet per batch op de hoogte worden gebracht van de volgende gegevens: 
• welk artikelcode 
• welk batchnummer 
• aantal colli binnen batch en mogelijke onderverdeling in IBC's en drums 
• per collo moet bekend zijn in welke opslaglocatie deze ingeslagen moet worden 

Daarbij moet informatie-overdracht plaatsvinden in geval de collo naar een volgende fase in het bedrijfsproces 
overgaat. Dit zal in detail moeten worden onderzocht in een later, buiten deze opdracht, vallende fase van een 
nieuw aan te schaffen Warehouse Management Systeem (WMS). 

4.2 Magazijn voor eenheidsladingen 

In het magazijn voor eenheidsladingen in het DC vindt, in tegenstelling tot de sorteerfunctie van het 
klantorderverzamelmagazijn, de eigenlijke tijdsoverbrugging plaats. In deze paragraaf vindt het ontwerp plaats 
van het magazijn voor eenheidslading. Dit ontwerp zal zich toespitsen op de keuze voor een opslagmethode en 
de keuze van hulpwerktuigen. Alvorens tot een keuze te komen zal in eerste instantie per subparagraaf ingegaan 
worden op de eisen en eigenschappen van de te ontwerpen subsysteemgebieden. 

4.2.1 Opslagmethode 

Opslagmethoden zijn zoals het woord reeds aangeeft methoden van opslag, zoals opslag in stellingen of in 
blokstapeling. In deze subparagraaf zal aan de hand van de eisen van DPC en de kenmerken van de 
goederenstroom tot een keuze voor een opslagmethode worden gekomen. 

4.2.1.1 Eisen opslagmethode 

Alvorens tot deze afweging te komen zal een aantal eisen gepresenteerd worden: 
• FIFO-prioriteitsregel ten aanzien van de afvullots. Hierbij is een afvullot gedefinieerd als de afgevulde inhoud 

van een tankcontainer. Het lot met een eerdere inslagdatum krijgt een hogere uitslagprioriteit uit het DC dan 
het lot met een latere inslagdatum. Hierbij moet aangetekend worden dat het in beide gevallen om een 
gelijke grade handelt. 

• Verstelbaarheid van de afmetingen van de locaties van de opslagmethode. Deze eis is geformuleerd in 
verband met mogelijk andere te verwachten afmetingen van de colli. 

• De inslag- en uitslageenheid is een eenheidslading. Een eenheidslading is gedefinieerd als een IBC of een 
pallet met vijf drums. 

• Het minimaliseren van opslagkosten en dus streven naar een hoge bezettingsgraad. 

4.2.1.2 Keuze opslagmethode 

Op basis van de eis dat de inslag- en uitslageenheid een eenheidslading is, vindt een eerste schifting plaats van 
mogelijke opslagmethoden. Vervolgens zullen de resterende eisen op een kwalitatieve wijze geevalueerd 
worden. Op basis van deze evaluatie wordt een keuze gemaakt voor een opslagmethode. 

Vanwege de eis dat de opslageenheid een hele pallet is en er geen opslag in kleinere eenheden zoals doosjes of 
flesjes plaatsvindt, moet een keuze gemaakt worden uit opslagmethoden die voor opslag in hele palleteenheden 
geschikt zijn. Om deze reden is gekozen om de volgende opslagmethoden (Esmeijer [1996]) onderdeel te laten 
zijn van het onderzoek: 
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• palletstelling; 
• blokstapeling; 
• inrijstelling I doorrijstelling; 
• verrijdbare stelling en 
• doorrolstellingen. 

Palletstelling 
De palletstelling is te kenmerken als een van de meest voorkomende opslagmethoden, hetgeen vooral is 
ontstaan door de universele toepassingsmogelijkheden. Zoals uit de naam is af te leiden, is de palletstelling 
vooral bedoeld voor de opslag van gepalletiseerde goederen. Bij deze opslagmethode kunnen de bulk- en 
picklocaties samen in een stelling worden toegepast. Deze opslagmethode voldoet aan de eis als volledige 
toepassing van het FIFO principe. Elke pallet is immers individueel te bereiken. De bezettingsgraad bij deze 
opslagmethode is hoog. Uit opgave van de fabrikant blijkt een bezettingsgraad van 90% haalbaar. Daamaast 
kunnen de stellingen in hoogte worden ingesteld. Dit komt tegemoet aan de eis van mogelijk veranderende colli 
formaten. Een ander voordeel ten opzichte van andere gemechaniseerde opslagmethoden is dat de prijs per 
palletplaats relatief laag is. Deze prijs is f60,- 1 per palletplaats. 

Blokstapeling 
Blokstapeling is goed toe te passen wanneer de eis van maximale flexibiliteit ten aanzien van wisselende 
colliformaten in ogenschouw wordt genomen. lmmers alle vormen en maten colli in alle verschijningsvormen 
kunnen op de vloer neergezet worden. Er zijn geen kosten voor de aanschaf van stellingen. Hierbij moet echter 
het volgende aangetekend worden. De gemiddelde benuttingsgraad van de locatie is bij kleine en minder 
frequente uitslag laag. Hierbij is de benuttingsgraad gedefinieerd als de mate waarin de locatie benut wordt. 
Blokstapeling is wat dit punt betreft zinvol wanneer de uitslaghoeveelheden groot zijn (voor een toelichting 
hiervan zie bijlage 4.3). Een ander nadeel is de relatieve lage stapelbaarheid van de goederen. Deze is voor 
IBC's 4 hoog en voor pallets met drums 3 hoog. De relatief lage stapelbaarheid en de lage benuttingsgraad zorgt 
voor een lage vullingsgraad van het DC. Hierbij is de vullingsgraad gedefinieerd als de mate waarin de totale 
inhoud van het gebouw gevuld is. 

Om zoektijd te minimaliseren zullen de afvulbatches van gelijke producten van elkaar te onderscheiden moeten 
zijn. Dit betekent dat meerdere locaties per artikelcode ingezet moeten worden om dit onderscheid te maken. Dit 
leidt tot een grotere vraag naar locaties en natuurlijk naar een grotere vraag naar beschikbare oppervlakte. De 
FIFO eis is dan ook moeilijk toepasbaar bij de opslagmethode blokstapeling. 

lnrij I doorrijstelling 
Deze opslagmethode is vooral bedoeld voor opslag van bulkvoorraden. Per kanaal moet emaar gestreefd worden 
inslag te kiezen van een grade. Dit is te verklaren aan de hand van de verwerkingswijze bij deze opslagmethode. 
Deze vindt als volgt plaats: er moet verticaal gezien eerst een pallet van iedere laag weggenomen worden 
voordat de truck verder het kanaal in kan rijden. Bij het vullen van het opslagkanaal dient dit dus in omgekeerde 
volgorde plaats te vinden. lndien bijvoorbeeld een gedeelte van de grondlaag zou worden voorzien van 
gepalletiseerde goederen, dan is het dus niet mogelijk om het betreffende opslagkanaal in te rijden om de 
daarboven gelegen lagen te voorzien van pallets. Het is duidelijk dat een dergelijke verwerkingswijze alleen 
zinvol is, indien per kanaal een artikel dan wel een lot wordt opgeslagen. Dit impliceert direct dat indien met FIFO 
gewerkt wordt per grade een aantal kanalen moeten worden gereserveerd om de batches te kunnen 
onderscheiden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat gezien de breedte van de inrijkanalen behoedzaam met 
de trucks het stellingpatroon ingereden dient te worden, wat de verwerkingssnelheid niet ten goede komt. Zie 
hiervoor ook figuur 4.1. 

Verder dient opgemerkt te worden dat de bezettingsgraad in vele gevallen laag is. Deze is vergelijkbaar met de 
bezettingsgraad bij blokstapeling en wordt geschat op circa 60 %. Dit is echter afhankelijk van inslag- en uitslag 
hoeveelheden. De prijs per palletplaats is f120,-. Deze is twee keer zo hoog als de prijs voor standaard 
palletplaatsen. Bovendien is de opslagmethode minder flexibel ten opzichte van toekomstige veranderingen in 
afmetingen van colli . 

1 Prijs afkomstig van stellingenleverancier Dexion {juli 1998) 
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Figuur 4.1: Zij-aanzicht stelling (aak gedefinieerd ats kanaat). De danker gearceerde pallets maeten eerst 
uitgestagen warden atvarens men de licht gearceerde pallets kan uitstaan (inrij-richting van links 
naar rechts) 

Verrijdbare stelling 
De verrijdbare constructie wardt toegepast bij opslag van palleteenheden. Door de toepassing van de verrijdbare 
constructie kan men de stellingrijen die geen bewerking ondergaan, tijdelijk formeren tot een aaneengesloten 
blok. De bereikbaarheid van de stellingrijen vraagt enige tijd. De stellingrijen moeten immers uit elkaar warden 
geschoven om bij een bepaalde rij te komen. ledere pallet kan afzonderlijk warden behandeld. Omdat iedere 
afzonderlijke lading in tijdsvolgorde kan warden ingebracht of uttgehaald, kan de FIFO-prioriteitsregel volledig 
warden toegepast. De verrijdbare stelling is echter kostbaar qua aanschaf en het gebruik hiervan is zinvol in het 
geval weinig ruimte beschikbaar is. Deze methode wordt dan oak vaak gebruikt in vrieshuizen, omdat de kosten 
per m3 hoog zijn. Wanneer flexibiliteit ten aanzien van wisselende colli formaten in acht wordt genomen kan 
geconcludeerd warden dat deze opslagmethode weinig flexibel is. 

Doorrolstelling 
Het doorrolstellingensysteem is een bijzondere opslagmethode. Anders dan bij de inrij- I doorrijstelling het geval 
is, kan hierbij warden volstaan met de plaatsing van een grade per doorroletage: de doorroletages functioneren 
namelijk volledig onafhankelijk van elkaar. Het doorrolstellingensysteem kan warden uitgevoerd met 
"zwaartekracht-rollenbanen" of met aangedreven rollenbanen. Ook zijn er de nodige varianten, zoals 
doorschuifsystemen. Een feitelijk argument voor de geringe toepassingsbereidheid van deze opslagmethode is 
de hoge aanschafprijs, die circa f 500, - per palletplaats bedraagt. Het belangrijkste voordeel is het volledig 
kunnen toepassen van het FIFO-principe: de goederen die het eerst warden opgeslagen warden oak weer als 
eerste verwerkt. Dit systeem is zeer inflexibel ten aanzien van wisselende colliformaten. Het stellingenpatroon 
wordt immers geconstrueerd voor een bepaalde afmeting colli. 

Voor een schematisch overzicht van de hierboven gepresenteerde opslagmethoden verwijs ik naar bijlage 4.4. 

Evaluatie van opslagmethoden: 
In tabel 4.2 zijn de eisen, gesteld aan de opslagmethoden, door de projectgroep kwalitatief geevalueerd. In tabel 
4.1 is de schaalverdeling, waarmee de opslagmethoden geevalueerd zijn, weergegeven. 

Tabet 4.1: Waardering 

tBalletstelling · ''Blokstaoeling lnrii-/doorriistelling · Verriidbare stalling Ooorrolstelling 
Flexibilelt (t.a.v. + /- + + 
· wisselende 
format en) 
BezettingSQraad + 
,flFO eenvoudig + 
;foepasbaar· 

+ ++ +I-

Tabet 4.2: Resultaten van evatuatie apstagmethaden 

++ + 
+ + 
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Uit tabel 4.2 valt af te leiden dat de palletstelling het best bij de kenmerken van de goederenstroom past. Om 
deze reden is gekozen voor de opslagmethode palletstelling. Een gegeven bij de palletstelling is echter dat een 
relatief groot deel van de grondoppervlakte gereserveerd wordt voor gangpaden. lmmers aan elke zijde van een 
gangpad bevindt zich slechts een diep een stellingrij. Gestreefd moet dan ook worden om de gangpadbreedtes te 
minimaliseren. Dit laatste met inachtneming van de totale kosten. Dit wordt uiteengezet in paragraaf 4.2.2. 

4.2.2 Hulpwerktuigen 

In paragraaf 4.1.2 is geconcludeerd dat de opslagmethode palletstelling het best past bij de aangeboden 
goederenstroomkenmerken. Het nadeel van deze opslagmethode is dat de gangpaden een groot deel van de 
vloeroppervlakte in beslag nemen. Gestreefd moet dan ook worden naar minimalisatie van de gangpadbreedtes 
met in acht neming van de totale kosten. In deze paragraaf zal gestart worden met het formuleren van een aantal 
eigenschappen die van belang zijn bij de keuze voor een type hulpwerktuig. Op basis van deze eigenschappen 
zal in de daarop volgende paragraaf een aantal mogelijk te kiezen hulpwerktuigen gepresenteerd worden. 

4.2.2.1 Eigenschappen van hulpwerktuigen 

De belangrijkste eigenschappen van hulpwerktuigen zijn volgens Geenen [1994]: 
de benodigde breedte van het gangpad; 
de te bereiken opslaghoogte; 
maximale hefcapaciteit; 
de verwerkingsnelheid; 

Na de behandeling van deze eigenschappen zal tevens ingegaan worden op de kosten van de typen 
hulpwerktuigen. De verschillende mogelijke hulpwerktuigen met hun karakteristieken zijn opgenomen in bijlage 
4.5. 

Benodigde breedte van het gangpad: 
Elk type hulpwerktuig vraagt een andere breedte gangpad. Deze breedte van het gangpad is afhankelijk van: 

de diepte van de collo; de collo moet immers zelf in het gangpad passen 
de breedte en lengte van het hulpwerktuig zelf; 
de mogelijke draaicirkel van het hulpwerktuig; afhankelijk van het type hulpwerktuig zal het hulpwerktuig 
moeten draaien om de collo uit de locatie te nemen en 
veiligheidsafstanden tussen hulpwerktuigen en stellingen. 

De te bereiken opslaghoogte en de eigenschappen van de te hanteren last. 
De eis aan de maximale opslaghoogte is 10,7 meter, zodat de maximale hefhoogte iets lager uitkomt op 
maximaal 9,75 meter (10,7 meter minus de laagste eenheidslading: een pallet met drums (0,95 m)). Dit zal nader 
worden toegelicht in de ontwerpfase van het DC. De eigenschappen van de te hanteren last zijn reeds in 
paragraaf 2.1 behandeld. 

Verwerkingssnelheid: 
De verwerkingssnelheid van de hulpwerktuigen wordt berekend op basis van enkelspeltijdberekeningen. In dit 
geval is een (inslag)enkelspel gedefinieerd als volgt: start aan de kop van de gang, uitnemen collo uit stelling aan 
kop van de gang, rijden naar inslaglocatie, inslaan collo in de stelling en terugrijden naar de kop van de gang. 
Een andere mogelijkheid is het berekenen van de verwerkingssnelheid op basis van dubbelspelen. Bij een 
dubbelspel wordt de inslag en de uitslag in een gangbeweging gecombineerd. Een dubbelspel is gedefinieerd 
als: start aan de kop van de gang, uitnemen collo, rijden naar inslaglocatie, inslaan collo in de stelling, vervolgens 
doorrijden naar de locatie waar een collo uitgenomen dient te worden, deze collo ultnemen en met deze collo 
naar de kop van de gang terugrijden. 
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Het uitvoeren van dubbelspelen vergt een grote mate van beheersing. Op het moment dat een collo in een 
bepaalde gang wordt ingeslagen zal ook bekend moeten zijn welke collo uit deze betreffende gang uitgeslagen 
dient te worden. Over deze vorm van beheersing is in dit stadium van het onderzoek nog te weinig bekend, zodat 
uitgegaan wordt van de eenvoudigste vorm te weten een enkelspel. Op termijn kan onderzoek plaatsvinden naar 
de mogelijkheid voor dubbelspelen. 

In deze situatie is de cyclustijd gelijk aan de enkelspeltijd. De cyclustijd is de tijd die benodigd is om een volledige 
cyclus te doorlopen. De cyclustijd bestaat uit de volgende elementen: 

Tba: de basistijd samenhangend met de overdracht van de opdracht; 
Tdo: dode tijd bij de locaties zoals zoeken, lezen, schrijven, schakelen, positioneren en vakbezet voelen 
Tgr: grijptijd afhankelijk van de te uit te nemen hoeveelheid en de ergonomische omstandigheden 
Ttr: transporttijd afhankelijk van de af te leggen afstand 

In bijlage 4.6 zijn, uitgaande van een gemechaniseerd systeem (niet handmatig), de elementen van de cyclustijd 
van een enkelspel weergegeven. 

4.2.2.2 Genereren alternatieven hulpwerktuigen 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de vloerkosten ten opzichte van wand en dakkosten relatief hoog zijn. Bovendien 
is bij de opslagmethode palletstelling relatief veel gangpad benodigd. lmmers aan weerszijde van een gang zal 
zich slechts een rij stellingen bevinden. Om deze redenen is gekozen twee typen trucks, die over slechts een 
smal gangpad behoeven te beschikken, in het onderzoek mee te nemen. Deze zijn de smallegangentruck en de 
reachtruck. 

Smallegangentrucks: 
De smallegangentruck (SGT) is een truck die simultaan kan rijden en heffen. Hierdoor kan ri~ijd worden 
bespaard, met het gevolg dat de verwerkingssnelheid in het algemeen hoog is. De truck behoeft slechts over een 
smal gangpadbreedte te beschikken. De reden hiervoor is dat de heflepels met behulp van een roterende 
vorkenbord kunnen draaien zonder dat de truck zelf hoeft te draaien. De truck kan zo zonder zelf te draaien aan 
beide zijden van de gang pallets in- en uitslaan. 

Leveranciers: 
Een drietal SGT leveranciers is benaderd. Deze zijn Atlet, BT en Cleco. Deze leveranciers leveren de SGT in een 
man-up (MU) en in een man-down (MD) versie. 

Man-up I man-down: 
Bij de MU versie gaat de bestuurder met de heflepels omhoog. Bij de MD versie blijft de cabine op het 
vloemiveau. Het voordeel van de MU-machine ten opzichte van de MD-machine is dat de positioneringstijd 
verkleind kan worden doordat de bestuurder ter plekke kan kijken waar de heflepels in de pallet gestoken moeten 
worden. De MD-machines zijn ten opzichte van de MU-trucks goedkoper. De MD- en MU-versies geleverd door 
Atlet en BT worden door middel van accu's van stroom voorzien. 

Het onderzochte type SGT van firma Cleco is een SGT in MU-uitvoering. Dit systeem wordt van stroom voorzien 
door middel van een rail in het plafond. De stroomvoorziening is dus niet afhankelijk van accu's en er dienen dus 
geen accu's gewisseld te warden. De geleiding zorgt in tegenstelling tot de niet geleide systemen niet alleen voor 
stroomvoorziening maar ook voor extra stabiliteit van de hefmast. Het gevolg hiervan is dat dit type truck in 
tegenstelling tot de niet geleide systemen op alle hoogtes met maximale snelheid kan rijden. Dit zal dan ook tot 
uitdrukking komen in de verwerkingssnelheid. 

In tabel 4.3 is een schematisch overzicht van de te onderzoeken SGT's gegeven waarin de altematieven 
gegroepeerd zijn naar stroomvoorziening, leverancier, man-up en man-down. 
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SGT's 'leveraocier ··· .•· .. ,, / .··· ( ( . 

Atlet ~.y ·~·" .,.. 

. . BT .Clec6 , ' < 

'Man-up Accu Accu Rail 
Man-down Accu Accu n.v.t. 
Tabet 4.3: Schematisch overzicht smallegangentruck-altematieven 

Reachtruck 
De rijbeweging van dit type truck is sequentieel. Dit betekent dat de truck de rijdende en de heffende I dalende 
beweging na elkaar uitvoert. Deze truck beschikt in tegenstelling tot de SGT niet over een roterend vorkenbord. 
Om deze reden zal de truck zelf moeten draaien om bij een palletpositie te geraken. Daardoor zal de reachtruck 
ten opzichte van de SGT over een breder gangpad moeten beschikken. 

Een belangrijk aspect van de reachtruck is dat wanneer de lepels naar een grotere hoogte moeten grijpen, de 
bestuurder omhoog moet kijken. Dit is sterk nekbelastend en komt de ergonomie niet te goede. Bovendien leidt 
dit tot tijdverlies. Dit kan verholpen worden door een automatische hoogtekiezer. Dit systeem zorgt ervoor dat de 
lepels automatisch naar de gewenste hoogte bewegen. De chauffeur hoeft zodoende niet omhoog te kijken wat 
de nekspieren aanzienlijk ontlast. Daarbij kan hierdoor de positioneringstijd verkleind worden. 

De verwerkingssnelheid van dit type truck is, door het sequentieel bewegen, lager dan de verwerkingssnelheid 
van de SGT. De aanschafkosten zijn eveneens lager. 

Atlet en BT leveren reachtrucks die qua prestatie en prijs met elkaar te vergelijkbaar zijn. De stroomvoorziening 
vindt plaats met behulp van accu's. Cleco levert geen reachtrucks. 

In tabel 4.4 zijn waarden behorende bij de eigenschappen van de hulpwerktuigen weergegeven. 

Atlet/BT MU 
SGT 

Atlet/BT 1,20 1,61 4 n.v.t. 0,20 12 2,0 0,4 140.000 
MD SGT bi'7m 
Cleco {SGT) 1,20 1,61 5 n.v.t. 0,20 15 1500 2,5 0,5 270.000 

bi' 15 m 
Atlet/BT 1,20 1,70 2,75 1,7 0,30 11 1000 2,0 0,37 110.000 
reach truck bi'7m 
Tabet 4.4: Overzicht eigenschappen hutpwerktuigen 

Uit deze tabel blijkt dat de SGT' s over een gang pad van 1,61 meter (breedte hulpwerktuig) plus 0,20 meter 
(veiligheidsafstand tussen stellingen en hulpwerktuig) is 1,81 meter zullen moeten beschikken. De diepte van de 
collo is immers kleiner dan de breedte van het hulpwerktuig zodat deze maat de breedte van het gangpad niet 
beperkt. Bovendien is de lengte van het hulpwerktuig niet beperkend voor de gangbreedte, omdat de SGT geen 
draaibeweging maakt. 

Ten aanzien van de reachtrucks kan geconcludeerd worden dat het gangpad 2,75 meter (lengte truck) plus 0,3 
meter (veiliheidsafstand tussen stellingen en hulpwerktuig) is 3,05 meter zullen moeten beschikken. De diepte 
van de collo is ook hier kleiner dan de breedte van het hulpwerktuig. Bij dit type hulpwerktuig beperkt de lengte 
van deze truck, door de draaiende beweging die gemaakt moet worden de gangbreedte. 

Voor een uitvoerige toelichting van de waarden, vermeld in tabel 4.4, zie bijlage 4.7. 

Naast de in tabel 4.4 genoemde eigenschappen zijn de vloerkosten en de vloeroppervlakte verhoudingsfactor 
van belang. · 
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Vloerkosten: 
De SGT's vergen in het opslaggedeelte een zeer vlakke vloer. De norm die hiervoor gehanteerd wordt is de DIN 
15185 norm. Deze vlakke vloer brengt, naast de gebruikelijke vloerkosten, extra kosten van circa f 30,- per m2 

met zich mee. Dit type vloer is noodzakelijk om de SGT met hoge snelheid in de gangen te laten rijden. Naarmate 
de vloer vlakker is, naarmate de speling van de mast op grotere hoogte kleiner wordt. 

Vloeroppervlakte verhoudingsfactor: 
lndien de keuze gemaakt wordt voor de reachtruck is in de breedte 5,55 meter noodzakelijk om twee pallets en 
een gangpad te situeren. De SGT heeft slechts 4,31 meter nodig om dit te verwezenlijken. Dit betekent dat, bij 
een gegeven aantal palletplaatsen het reachtruckgebouw 5,55 I 4,31 = 1,288 maal grater ontworpen zal moeten 
warden. Zie hiervoor ook de figuren 4.2 en 4.3. 

ML = 1,25 meter 
MB = 4,31 meter 

ML = 1,25 meter 
MB = 5,54 meter 

ML 

ML 

MB 

Rijpadbreedte = 1,81 m 

Figuur 4.2: module smallegangenmagazijn 

MB 

Rijpadbreedte = 3,05 m 

Figuur 4. 3: Bovenaanzicht module reachtruckmagazijn 

lndien de factor gangbreedte in acht wordt genomen kan geconstateerd warden dat naarmate de gangen breder 
warden de gebouwkosten, bij een gegeven opslagcapaciteit, eveneens zullen toenemen. Door de aanschaf van 
reachtrucks zullen de kosten van trucks dan afnemen. 

De afmeting van het gebouw is sterk van invloed op het aantal te selecteren trucks. lmmers naarmate het 
gebouw grater wordt geconstrueerd, naarmate meer afstand zal moeten warden afgelegd en naarmate meer 
trucks zullen moeten warden ingezet. Om deze redenen zal het ontwerp van het gebouw, de aan te schaffen 
trucks en de daarmee samenhangende gangbreedtes in een samenhangend geheel gezien moeten warden. Dit 
is een argument om de keuze voor het type truck en het aantal trucks in hoofdstuk 5 te behandelen. 

4.3 Klantorderverzamelmagazijn 

In het klantorderverzamelmagazijn vindt het sorteren plaats. Dit systeemgebied kan ruimtelijk gescheiden zijn van 
het magazijn voor eenheidsladingen. Het klantorderverzamelmagazijn is dan bedoeld om de rij -en picktijden 
tijdens het onderverzamelen te minimaliseren. Het klantorderverzamelmagazijn behoeft niet noodzakelijkerwijs 
fysiek van het magazijn voor eenheidsladingen gescheiden te zijn. Tevens is het scheiden van deze ruimtes 
noodzakelijk wanneer het grootste percentage van de uitslag bestaat uit orderpicking. Dit is in het geval van DPC 
niet aan de orde. lmmers van de totale uitslag in pallets met drums zijn in circa 30 % van de gevallen de pallets 
gevuld met 4 drums of minder. Dit betekent dat de uitslag niet in eenheidsladingen heeft plaatsgevonden en er op 
drumniveau gepickt is. Wanneer deze 30 % van de pallets met drums gerelateerd wordt aan de totale uitslag, dus 
inclusief uitslag van IBC's, zal dit percentage reduceren tot circa 10 %. Ott percentage is te laag om hiervoor een 

2Aan beide zijden een veiligheidsafstand van 0,05 meter 

3Aan beide zijden een .veiligheidsafstand van 0,05 meter 
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fysiek gescheiden klantorderverzamelmagazijn te construeren. Om deze reden wordt ervoor gekozen om in het 
stellingpatroon te kiezen voor bulklagen en grijplagen, zodat er een gecombineerd verwerkingssysteem ontstaat. 
De grijplagen kunnen beschouwd worden als het klantorderverzamelmagazijn en de bulklagen kunnen aangeduid 
worden als het magazijn voor eenheidslading. 

De grijplaag zal op het grondniveau gesitueerd worden. Een argument hiervoor is dat dan de mogelijkheid 
aanwezig is om indien noodzakelijk handmatig drums van pallets te nemen. lndien gekozen wordt om deze 
grijplaag op een hoger niveau te situeren is dit niet meer mogelijk. 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat het assortiment ult circa 300 grades zal bestaan. In geval van een grijplocatie van 2 
pallets per artikelcode mag, omdat de aantallen uitslagen relatief laag zijn, aangenomen worden dat 600 
palletplaatsen voor opslag hiervoor voldeende is. Daarbij meet gestreefd worden de verplaatsingsafstanden 
tussen bulk en grijplocaties zo klein mogelijk te houden. Onder een optimale verplaatsingsafstand wordt verstaan, 
de kortste verplaatsingstijd, gegeven de hef- en rijsnelheid van de truck .. 

4.4 lnpakafdeling 

De hoofdfunctie is het verzend gereed maken van de verzamelde orders. De inpakafdeling heeft betrekking op 
het samenstellen van orders met betrekking tot drums. Zeals uit paragraaf 4.3 blijkt zullen een aantal pallets 
opnieuw samengesteld en gewikkeld moeten worden. De hoofdfunctie van de inpakafdeling valt uiteen in: 
• het samenstellen van pallets volgens klantorder; 
• het wikkelen van de opnieuw samengestelde pallets; 
• de verpakking voorzien van de benodigde informatie en het 
• adresseren, controleren en transporteren naar de expeditieruimte. 

Voor deze afdeling wordt ruimte gereserveerd in de expeditieruimte. Voor deze afdeling wordt circa 54 m2 

gereserveerd (voor toelichting zie bijlage 4.9). De palletwikkelaar die gedurende het pilottraject reeds gebruikt 
wordt, kan ingezet worden in de inpakafdeling. 

4.5 Expeditieruimte 

In deze afdeling is het beladen van de transportmiddelen essentieel. Sorteren naar bestemming, bufferen tot het 
laden plaatsvindt en het beladen vinden achtereenvolgens plaats. 

De oppervlakte bestemd voor de expeditieruimte is ter grootte van de maximaal gereed te zetten goederen. De 
transporteur vervoert in de meeste gevallen de goederen naar zijn eigen DC's waar deze goederen gegroepeerd 
worden met andere goederen bestemd voor dezelfde regio. Dit met het deel de transportkosten te minimaliseren. 

Uitgegaan mag worden van volle ladingen per vracht. Uitgaande van 288 colli per dag uitslag zullen dit 288/26 is 
circa 12 vrachten per dag worden. Uitgaande van een te verwachten groei van de aangeboden geederenstroom 
en mogelijke pieken tot 400 colli zullen dit circa 16 vrachten worden. 

lndien 16 vrachten per dag uitgeleverd warden, mag verondersteld worden dat 8 gereedzetvakken voldeende 
zijn. Elk gereedzetvak wordt dan dagelijks twee maal gebruikt. lndien dit achteraf door minder frequente 
distributie niet voldoende blijkt te zijn is het mogelijk de capaciteit uit te breiden door de goederen te stapelen en 
van een gereedzetvak een dubbel gereedzetvak te maken. Voor de berekening van de expeditieruimte zie bijlage 
4.10. Uit deze bijlage blijkt dat de diepte van de expeditieruimte minimaal 22,6 meter meet bedragen. De breedte 
zal minimaal 32 meter moeten bedragen. De totale oppervlakte zal minimaal 732 m2 meeten bedragen (dit is 
exclusief inpakafdeling). Hierbij meet echter worden aangetekend dat de breedte van de expeditieruimte niet een 
restrictie mag zijn voor de breedte van het DC. De breedte van het DC wordt beperkt door de breedte. van het 
totaal aantal te kiezen gangen. Hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk 5. 
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Trucks in expeditieruimte: 

lnslag I uitslag in palletstellingen 
Behalve voor de handelingen in de gangen zijn trucks benodigd voor de activiteit uitslag vanuit de afvulinstallatie 
in de richting van de stelling. Daamaast zijn trucks benodigd voor de uitslag vanuit de stelling in de richting van 
de expeditieruimte. Uit een door Atlet/BT uitgevoerde simulatiestudie blijkt dat voor beide activiteiten elk een 
contragewichttruck benodigd is. Hierbij is ervan uitgegaan dat de contragewichttrucks circa 87% van de tijd 
effectief goederen inslaan dan wel uitslaan. 

Beladen vrachtauto: 
Uit metingen bij DPC blijkt dat het volledig beladen van een vrachtauto circa 25 minuten in beslag neemt. lndien 
16 vrachtauto's maximaal zouden moeten worden beladen dan is een capaciteit benodigd van 16 * 25 minuten = 
400 minuten. De beschikbare effectieve capaciteit is 0,87 * 12 uur * 60 minuten = 626 minuten. In theorie is het 
mogelijk deze activiteit met behulp van een contragewichttruck uit te voeren. Echter om toch enige flexibiliteit te 
behouden in geval van gelijktijdige aankomsten van vrachtwagens en de daarbij optredende wachttijden te 
verkleinen is ervoor gekozen hiervoor twee contragewichttrucks in te zetten. 

4.6 Restricties MHS voor de lay-out van het DC 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat het MHS restricties oplevert voor het ontwerp van het gebouw. In 
deze paragraaf worden deze samengevat en zal de invloed van deze restricties op het ontwerp van het gebouw 
worden besproken. 

In dit stadium van het onderzoek kan gesteld worden dat de oppervlakte van het DC onderverdeeld moet worden 
in een viertal ruimtes. Deze zijn een expeditieruimte, een inpakafdeling, een opslaggedeelte en een 
gangwisselruimte. Om reden van flexibiliteit ten aanzien van het gangwisselen is deze gangwisselruimte in de 
lay-out opgenomen. De onderzochte truck zullen minimaal over een gangwisselruimte van circa 8 meter diep 
moeten beschikken om veilig en snel van gang te kunnen wisselen. 

De minimaal benodigde oppervlakte van de inpakafdeling en expeditieruimte zal respectievelijk 54 m2 en 732 m2 

bedragen. De expeditieruimte zal minimaal 22,6 meter diep moeten zijn om de goederen op een efficiente manier 
te kunnen verwerken. In figuur 4.4 is dit schematisch weergegeven. Deze restricties zullen in hoofdstuk 5 gebruikt 
worden bij het ontwerp van het gebouw. 

Minimale diepte 
expeditie: 22,6 m 

Diepte opslag-
gedeelte is 
variabel 

Minimale diepte 

Minimale breedte expeditie 32 m 

expeditieruimte 

Opslaggedeelte G 
Voor stellingen A 

N 
G 
E 
N 

Gangwisselruimte 

G 
A 
N 
G 
E 
N 

Max 
3a4m 

gangwissel: 8 m --I.,_. ___________ ..._ .. 

Figuur 4.4: Schematische weergave van restricties voor ontwerp lay-out 
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4.7 Besturende organisatie 

De integratie van de vijf hiervoor genoemde systeemgebieden vindt in de besturing plaats, waarbij twee aspecten 
in ogenschouw moeten worden genomen. Enerzijds het soepel laten ver1open van de goederenstroom binnen de 
systeemgebieden en anderzijds van de goederenstroom tussen de deelgebieden en dus het systeem als geheel 
goed laten functioneren. We spreken hier over het Magazijn Beheers Systeem of te wel van een Warehouse 
Management Systeem (WMS). 

Binnen DPC is reeds een WMS. Dit kent echter een aantal beperkingen. Er leeft binnen DPC om deze reden de 
gedachte dat gezocht moet worden naar een nieuw WMS. Eigen ontwikkeling van zo'n systeem is te kostbaar. 

In deze paragraaf wordt een aanzet gegeven met betrekking tot eisen en funktionaliteiten voor een nieuw WMS, 
(Bluijsen [1997)). In eerste instantie zullen de eisen en randvoorwaarden ten aanzien van een WMS geformuleerd 
moeten worden. Om dit te realiseren zullen in elk geval de volgende acties ondemomen moeten worden. 

Er zullen vragenlijsten bij alle belanghebbenden neergelegd moeten worden waarin gevraagd wordt welke 
functionaliteiten voor DPC en de klanten van DPC van belang zijn. Daaraan zal elk pakket getoetst moeten 
worden. Een andere vraag moet zijn: zijn de functionaliteiten standaard of wordt het maatwerk? Hoe passen de 
pakketen binnen de huidige financiele- en administratieve systemen? Natuur1ijk zullen meerdere vragen van 
belang zijn echter deze zijn voor een eerste aanzet de belangrijkste. 

De hieronder geformuleerde eisen en funktionaliteiten zijn vooral van logistieke aard. In bijlage 4.11 wordt hier 
dieper op ingegaan. 

Eisen en functionaliteiten ten aanzien van de inslag 

Automatische locatie-toewijzing: 
Handmatige toewijzing vergt onnodig veel registratie en communicatie in de hand. Bovendien is de kwaliteit van 
het bepalen van de juiste locatie afhankelijk van de heftruckchauffeur dan wel de loodsbaas. En uiteraard zal de 
procedure nooit foutloos worden uitgevoerd De door1ooptijd en de betrouwbaarheid kan hierdoor worden 
verbeterd. 

Opslagprofiel per artikel 
Per artikel moet worden ingevoerd welke opslagzone de eerste voorkeur heeft, welke de tweede, welke de derde 
enzovoorts. Een opslagzone kan hierbij worden gekenmerkt door bijvoorbeeld temperatuurcondities of door 
opslag van gevaar1ijke stoffen. 

Crossdocking 
Dit betekent dat het WMS in eerste instantie moet controleren of er orders openstaan van het artikel alvorens 
deze artikelen daadwerkelijk in het DC worden ingeslagen. 

lnslag direct naar grijp of direct naar bulk 
Voor een ontvangen artikel zal eerst gecontroleerd moeten worden of er behoefte is in de grijplocaties, alvorens 
het toe te wijzen aan een bulklocatie. Hiermee kan het aantal aanvulopdrachten worden gereduceerd. 

Meerdere mogelijkheden bij locatietoewijzing 
Er zal een aantal opties mogelijk moeten zijn ten aanzien van de locatietoewijzing. Allereerst wordt het DC 
bepaald. Vervolgens zal een controle moeten plaatsvinden van de crossdocking behoefte evenals de behoefte 
voor aanvulling van grijplocaties. In de zo bepaalde voorkeursvolgorde moet naar een locatie gezocht worden op 
basis van een aantal in te stellen criteria: 
• de eerste vrije locatie 
• de picklocatie of daarbij zo dicht mogelijk in de buurt 
• de optimale locatie voor inrijden 
Hierbij moet een mogelijkheid aanwezig zijn om te werken met locatiecoordinaten. 
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Uitvoering met behulp van RF 
Door middel van radiografische communicatie kan alle handmatige (papieren) registratie geelimineerd worden, 
terwijl er bovendien een on-line controle op de uitvoering plaatsvindt. Het is in eerste instantie geen noodzaak om 
dit direct te implementeren. Wei zal een mogelijkheld hiertoe moeten zijn. 

Barcodescanning 
Voor de controle van de werkzaamheden is het noodzakelijk iedere handeling te bevestigen door middel van 
barcode scanning. Dit is de enige manier om on-line te controleren of de juiste pallet op de juiste locatie is 
ingeslagen. De totale verwerkingstijd (inclusief administratie) zal door het niet hoeven te schrijven en te 
controleren lager uitvallen. 

Eisen en functionaliteiten ten aanzien van de uitslag 

Mogelijkheid tot het groeperen van uits/agorders tot een batch 
In het systeem zullen zich opties moeten bevinden tot planning op basis van de vroegste leverdatum of op basis 
van bestemming. Een mogelijkheid om op basis van FIFO uit te slaan moet ingebouwd zijn. 

Pickprocedures 
Voorraad toewijzing zal automatisch aan de hand van de hoeveelheid moeten plaatsvinden uit bulkvoorraad of uit 
de grijpvoorraad. Daarbij moet het WMS in staat zijn om zoveel als mogelijke orderverzamelmethoden te 
ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn single orderpicking, batchpicking en zone picking. 

Aanvullen van bulk naar grijp 
Een andere funktionaliteit die het WMS moet ondersteunen is de on-line aansturing van de aanvullingen van de 
grijpvoorraad. 

Maximum- en minimumvoorraad voor grijplocaties aangeven 
Zodra het voorraadniveau tijdens de uitslag onder het minimumniveau komt zal het WMS automatisch een 
aanvulorder moeten genereren om de locatie aan te vullen. 

Besparing en tijdwinst 
De besparing die met een goed WMS, dat in elk geval aan de hierboven vermelde eisen en functionaliteiten 
voldoet behaald kan worden, zijn terug te vertalen naar snelheid en betrouwbaarheid. De administratieve tijd, die 
benodigd is om een locatie te zoeken en te registreren, vervalt. Bovendien hoeven operators in volle zones niet 
langer te zoeken naar een vrije of meest geschikte locatie. Daamaast stijgt de voorraadbetrouwbaarheid; er wordt 
niet ongemerkt een verkeerde locatie gekozen of geregistreerd. De tijd die nodig is, om deze fouten later te 
herstellen, vervalt met een goed functionerend WMS. 

De grootste besparing die met een WMS ten aanzien van de uitslag zal moeten worden bereikt betreft het aantal 
gemaakte fouten. De praktijk leert immers dat het afhandelen van fouten meer tijd en geld kost dan de 
daadwerkelijke uitslag. 

Tot slot zal het informatiesysteem, ter ondersteuning van managementinformatie, rapporten moeten kunnen 
genereren. Voorbeelden hiervan zijn de omslagfrequentie per product, totale voorraadhoogte, voorraad per 
locatie en voorraad per product. 
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5. Ontwerp gebouw en bijbehorende lay-out 

In dit hoofdstuk zullen de in hoofdstuk 4 uitgewerkte systeemgebieden samengevoegd warden in een passend 
gebouw. Allereerst zal een drietal gebouwaltematieven gepresenteerd warden waarin het MHS gebruik maakt 
van de drie reeds eerder bestudeerde typen smallegangentrucks. Bovendien zal een gebouwaltematief 
gepresenteerd warden waarin reachtrucks warden ingezet. 

Uitgaande van het onderscheid tussen oppervlaktes van enerzijds een reachtruckmodule en anderzijds een 
smallegangenmodule leidt dit, bij een gelijke opslagcapaciteit, tot verschillende gebouwformaten. Deze 
altematieven warden vervolgens op basis van de in hoofdstuk 1 gestelde eisen getoetst en geevalueerd. Tot slot 
zullen de altematieven op basis van investeringen en exploitatiekosten geevalueerd warden. Op basis van deze 
toetsing en evaluatie zal een keuze gemaakt warden voor een altematief. 

5.1 Gebouwkeuze bij palletstelling 

Het distributiecentrum dient zo ontworpen te warden dat er voldoende ruimte is voor stellingen en gangen, 
expeditie, gangwisselen en inpakken. Uit paragraaf 2.2 blijkt dat het DC over een minimale capaciteit moet 
beschikken van 7069 palletplaatsen. Uitgaande van een reeds eerder aangenomen haalbare bezettingsgraad 
van 90 % zal over 7069 / 0,90 = 7854 palletplaatsen moeten warden beschikt. 

Om de hiervoor benodigde grondoppervlakte te berekenen wordt in modules per ligger inclusief staander 
gerekend. Een staander is te definieren als een metalen kolom die de liggers draagt. Op een ligger inclusief een 
staander passen twee modules. Dit is weergegeven in figuur 5.1. 

Pallet Rijpad 

Figuur 5.1: Bovenaanzicht ligger inclusief staander en twee modules (grijs=liggers, zwart=staander) 

De oppervlakte van de in figuur 5.1 geschetste modules is voor de smalle gangenoptie 12,07 m2 en voor de 
reachtruckoptie gelijk aan 15,54 m2

. Voor de berekening hiervan zie bijlage 5.1. 

lndien de mogelijkheid zich voordoet wordt bij voorkeur gebouwd in eenheden van 2500 m2 (CPR-eis) met het 
doel het aantal brandmuren gerelateerd aan het aantal m21s vloeroppervlakte te minimaliseren. Naast de 
benodigde oppervlakte is ook het aantal palletniveaus, in de hoogte, benodigd. Hiervoor zijn twee altematieven 
mogelijk. Wanneer unieke locaties warden gekozen per type colli kan 8 hoog warden gestapeld en indien 
gekozen wordt voor een unieke locatie waar IBC's en pallets met drums beiden in passen kan tot 7 hoog 
gestapeld warden. Voor de berekening hiervan zie bijlage 5.2. 

5.1.1 Aantal gangen versus lengte van gangen 

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van het distributiecentrum is de lengte staat tot breedte verhouding 
van het distributiecentrum. Het gebouw kan immers vierkant dan wel rechthoekig geconstrueerd warden. Een 
restrictie voor deze lengte I breedte verhouding is het aantal te kiezen gangen versus de lengte van de gangen. 
Een keuze voor relatief veel gangen leidt tot relatief veel gangwisselingen die over het algemeen veel tijd kosten. 
Bijbehorende relatief korte gangen zorgen daarentegen voor korte transporttijden. Deze redenering geldt 
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natuurlijk ook omgekeerd. Een andere restrictie daarbij is dat de expeditieruimte voor de gangen niet te breed 
moet warden om niet te grote verwerkingstijden van de expeditie trucks te creeren. Bovendien blijkt uit paragraaf 
4.5 dat de expeditieruimte minimaal 32 meter breed moet zijn. 

Samengevat zijn de volgende aspecten, bij een gegeven oppervlakte, van belang voor de keuze van het aantal 
gangen versus de lengte van de gangen. 
• Het aantal palletbewegingen per gang alvorens van gang gewisseld wordt. Naarmate relatief veel 

pallets in een betreffende gang in- dan wel uitgeslagen moeten warden behoeft minder van gang gewisseld 
te warden. Het gevolg hiervan is dat er een voorkeur bestaat om een keuze te maken voor minder gangen 
tegenover relatief veel gangen. lmmers de truck verblijft !anger in de gangen en zal door de relatief kortere 
gangen de colli sneller in- en uitslaan. Uitspraken over dit aantal bewegingen per gangwissel kunnen moeilijk 
gedaan warden, omdat dit vooral een besturingsvraagstuk betreft. Met andere woorden. Het kan zo 
georganiseerd warden dat relatief veel bewegingen per gangwissel gemaakt warden. Dit kan gerealiseerd 
warden door de in- en uitslaghoeveelheden te sorteren naar gangen. Dit betekent in praktijk dat, in geval van 
uitslag, de totale dagelijkse uitslag verdeeld wordt naar gangen. De uitslag zal dan gang voor gang 
plaatsvinden. 

• De gangwisseltijd is per type truck verschillend. lndien deze gangwisseltijd hoog is, zal gestreefd warden 
naar minder gangen. Is deze daarentegen laag dan kan voldaan warden met meer gangen die korter zijn. 
Het gevolg van deze korte gangen is dat de magazijntruck relatief kortere afstanden in de gang hoeft af te 
leggen en daarmee de capaciteit kan vergroten. 

• De breedte van het totaal aantal te kiezen gangen zal grater of gelijk moeten zijn dan de minimale breedte 
van de expeditieruimte inclusief de inpakafdeling. Deze maat bedraagt 32 meter plus 3 meter is 35 
meter. lmmers acht laaddokken vergen een minimale breedte van 32 meter in de expeditieruimte. 

• Als laatste punt is het benodigde palletplaatsen bij een gegeven oppervlakte van belang. lndien voor 
relatief weinig gangen wordt gekozen zullen de gangen langer warden en zal de oppervlakte van het 
opslaggedeelte toenemen. Dit levert meer ruimte voor palletplaatsen op. Ter illustratie vergelijk figuur 5.2 en 
5.3. 

Minimale diepte 
expeditie: 22,6 m 

Diepte opslag
gedeelte is 
52,7 m 

Expeditieruimte 
Oppervlakte exp + inpak = 
813m' 

Opslaggedeelte 
Oppervlakte = 
1900 rn2 

Minimale diepte Gangwisselgedeelte 
gangwissel: 8 m Oppervlakte = 288 rn2 

G 
A 
N 
G 
E 
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3a4m 

--.~~--~~~~~~~~~~~-.T 

Figuur 5. 2: Relatief weinig gangen versus lange gangen bij gegeven oppervlakte van 3000 m2 
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Figuur 5.3: Relatief veel gangen versus korte gangen bij gegeven oppervlakte van 3000 m2 

In de voorbeelden weergegeven in de figuren 5.2 en 5.3 is duidelijk te zien dat indien uitgegaan wordt van een 
gegeven totale oppervlakte van bijvoorbeeld 3000 m2

, met bijbehorende restricties ten aanzien van de diepte en 
breedte van de expeditieruimte en de diepte van de gangwisselruimte, dat de benodigde ruimtes zich qua 
oppervlakte anders verhouden. In figuur 5.2 is de oppervlakte van het opslaggedeelte immers 1900 m2 terwijl de 
oppervlakte van het opslaggedeelte slechts 1388 m2 bedraagt. Dit betekent dat indien gestreefd wordt naar 
relatief veel palletlocaties de oppervlakte van het opslaggedeelte relatief groot meet zijn. Het gevolg hiervan is 
dat, rekening houdend met de overige aspecten, gestreefd meet worden de nadruk te leggen op een keuze voor 
minder gangen. 

In figuur 5.4 is schematisch aangeven welke aspecten van invloed zijn op de keuze tussen het aantal gangen en 
de lengte van de gangen. 

Figuur 5.4: lnvloeden op keuze voor het aantal gangen versus lengte gangen 

Om een goede uitspraak te kunnen doen omtrent de hierboven geschetste problematiek is in samenwerking met 
firma BT, een leverancier van. magazijntrucks, een simulatiestudie uitgevoerd. Onafhankelijk hiervan is een 
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vergelijkbare simulatiestudie uitgevoerd bij finna Atlet. Deze is eveneens een leverancier van reachtrucks en 
smallegangentrucks. De instellingen bij deze simulatiestudies zijn als volgt: 

• Uitgegaan wordt van 10 palletbewegingen per gangwissel. Volgens de betreffende truckleveranciers is dit 
een goede aanname. 

• De gangwisseltijden zijn in deze studies verwerkt in de rijtijden 
• Het benodigd aantal palletlocaties is circa 7000 
• De breedte van het aantal gangen moet groter of gelijk zijn aan 32 meter 

Uit deze studies is naar voren gekomen dat het optimum nabij een systeem te vinden is met 10 gangen. Dit 
optimum vertaalt zich in het minimaal benodigde aantal magazijntrucks bij 10 palletbewegingen alvorens van 
gang wordt gewisseld. Voor het systeem met 12 gangen blijken net zoveel trucks benodigd te zijn als bij het 10 
gangen systeem. De bezettingsgraad van de magazijntrucks blijkt echter iets af te wijken. Deze afwijking is 
echter minimaal. 

Het 10 gangen altematief levert, bij een gelijke oppervlakte, ten opzichte van het 12 gangen altematief de 
grootste oppervlakte van het opslaggedeelte op. Bovendien blijkt het aantal benodigde trucks bij beide varianten 
geen onderscheid te maken. Om deze redenen wordt dit 10 gangen altematief in paragraaf 5.1.2 verder 
uitgewerkt. 

5.1.2 Gebouwen alternatieven 

In deze paragraaf 5.1 .1 wordt het 10 gangen altematief verder uitgewerkt. Dit altematief wordt toegespitst op de, 
in hoofdstuk 4, behandelde magazijntrucks. Dit betekent dat een drietal smallegangen en een reachtruck 
altematief gepresenteerd zullen worden. 

Uitgaande van de eis dat het gebouw bij voorkeur in compartimenten van 2500 m2 wordt geconstrueerd zal 
bepaald worden hoeveel compartimenten benodigd zullen moeten zijn. Een compartiment is gezien de minimaal 
benodigde ruimte aan expeditie, inpak, gangwissel en gangpad te weinig. Om deze reden wordt uitgegaan van 
de keuze voor een gebouw met een oppervlakte van 5000 m2

• 

Uitgegaan wordt van twee gebouw varianten. Altematief S10 is de smallegangen variant met 10 gangen. Dit 
wordt toegespitst naar drie altematieven smallegangentrucks. Gebouw variant R10 is de reachtruck variant met 
10 gangen. Deze wordt toegespitst naar een reachtruck altematief. Bij beiden gebouwen wordt uitgegaan van 
een oppervlakte van 5000 m2

• 

De breedte van het DC wordt bepaald door het aantal te kiezen gangen. De lengte van het DC is beperkt door 
de minimale diepte van de expeditieruimte van 22,6 meter en de minimale diepte van de gangwisselruimte van 8 
meter. Bovendien zal de breedte van het DC groter moeten zijn dan 32 meter. 

Smallegangen 
Onder de hierboven gestelde voorwaarden is de maximale capaciteit van het DC voor het altematief S10 bij een 
stapelhoogte van 7 niveaus 6720 en bij 8 hoog maximaal 7680 palletplaatsen. De ganglengte is voor het voor de 
S10 variant 70 meter. Voor de berekening het aantal palletniveaus zie bijlage 5.2 en voor de berekening van de 
indeling van de gebouwen zie bijlage 5.3. Onder de aanname dat de maximale bezettingsgraad van het DC 90 % 
bedraagt zal de "netto capaciteit" kleiner worden. De beschikbare palletplaatsen zijn weergegeven in tabel 5.1 . 

. S10 '$10 
7h Sh 
6720 7680 

Netto n = 0,9 6048 6912 
Tabel 5.1: Beschikbare palletplaatsen bij smallegangen variant 

In tabel 5.2 is de indeling van het S10 gebouw weergegeven. 

30 



Distripak Chemicals BV 

,--'-'< .... 

;:,sinl)enatmetin~en • distrit>ufieceri~lll ,\
0

:;;~1;; , 
. · .. · ;; .. ,7\' 

S10 ,,; :w 
Smalle gangen < 

Totale lengte distributiecentrum (in m) 102,8 

Diepte gangwisselruimte (in m) 8 

Diepte expeditie (in m) 24,8 

Lengte gangen (in m) 70 

Totale breedte distributiecentrum (in m) 48,6 

Maximale opslaghoogte (in m) 10,05 

Oppervlakte opslaggedeelte (in m2
) 3402 

Oppervlakte gangwisselruimte (in m2
) 389 

Oppervlakte expeditie (in m2
) 1205 

T otale oppervlakte ( in m2
) 4996 

Tabel 5.2: lndeling gebouw voor altematief S10 

In figuur 5.5 is, ter illustratie, de lay-out van altematief S10 weergegeven. 

fxpedltierulnte 

Figuur 5.5: Lay-out altematief S10 
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Reachtruck 
Om een goede vergelijking te maken tussen de S- en de R-varianten zal gebruik worclen gemaakt van de reeds 
eercler gepresenteercle oppervlakte-verhoudingsfactor tussen een reachtruckmodule en een 
smallegangenmodule. Deze waarde is 1,288. Dit betekent dat, uitgaande van de S-varianten en de daarbij 
behorende opslagcapaciteit, de oppervlakte van het gebouw 1,288 maal groter geconstrueerd zal moeten 
worclen. Daarentegen kan in een gebouw met een oppervlakte van 5000 m2 slechts 1 / 1,288 = 0,776 maal de 
capaciteit van de S-altematieven gecreeercl worclen. 

R10 ''' ,<. R10 · 
7h Sh 
5214 5959 
4693 5363 

Beschikbare palletplaatsen bij 
reachtruck variant bij een oppervlakte van 5000 m2 

Om een goede vergelijking te maken tussen de reachtruck en de smallegangen variant zal uitgegaan moeten 
worden van een gelijk aantal palletplaatsen bij beide varianten. Om deze reden zal een reachtruck altematief 
gepresenteerd worden dat uitgaat van een gelijk aantal palletplaatsen als het smalle gangen altematief. Het 
gebouw zal dan echter 1,288 maal zo groot moeten worclen gebouwd. Het gebouw zal dan een grootte moeten 
aannemen van 6440 m2

• Dit altematief wordt altematief R3 genoemd; het bouwen in 3 compartimenten. 

De netto-capaciteit van de vijf altematieven worclt in tabel 5.4 vergeleken met de verwachte groeicijfers. De 
nettocapaciteit is gedefinieerd als de bezettingsgraad vermenigvuldigd met de fysieke capaciteit. Dit is immers de 
ruimte die maximaal benut kan worden. Daarbij worclt met de waarde 7 of 8 aangegeven wat de bijbehorende 
stapelhoogte is. 

<!·>~ · . ,• . 

. Te verwaCtiten palletplaatsen Maximaaf aantaljaren 
voorop~~ .,:)_\':::~~(:<·.· ·- , ~ · VP@C>en_d.e+capa¢ttett >t. 

1999 1,000 5815 6048 (S10,7) 

2000 1,050 6160 

2001 1, 102 6411 

2002 1, 158 6732 
6912 (S10,8) I 6912(R3,8) 

. 2003 
JAAR5 

2004 1,276 7422 

2005 1,340 7793 

2006 1,407 8183 

2007 1,477 8592 

2008 1,551 9021 

2009 1,629 9472 

Tabet 5.4: Vergelijk S10, S12, R10, R12 en R3 met groeicijfers 

Uit tabel 5.4 blijkt dat de R-10 varianten de verwachte opslag in 1999 niet kan verwerken. Om deze reden worclen 
de R10 varianten niet verder in het onderzoek meegenomen. Van de resterende varianten blijken de S10,8 en de 
R3,8 (8 = 8 palletniveau's) varianten het best te voldoen. Ondanks dat deze varianten de verwachte groei niet in 
zijn geheel kunnen verwerken heeft de projectgroep besloten om deze laatste twee genoemde altematieven mee 
te nemen in het vervolg van het onderzoek. De argumenten van de projectgroep zijn: 
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• het is niet haalbaar om voor circa 100 palletplaatsen meer het gebouw uit te breiden met een extra 
compartiment en 

• de toekomst valt niet te voorspellen; de groeicijfers kunnen tegenvallen of meevallen. Bovendien kan de 
verwachte goederenstroom qua volume lager uitvallen. 

lndien toch blijkt dat de opslagcapaciteit binnen een klein aantal jaren te gering is, dan is het mogelijk om aan 
een zijde van het te ontwerpen DC nog een compartiment aan vast te bouwen. De bouwlocatie is immers zo 
gekozen dat nog ruimte is voor uitbreiding met twee compartimenten. 

5.1.3 Gebouwkosten 

Met behulp van het in hoofdstuk 3 gepresenteerde model is een schatting gemaakt voor de kosten van het 
gebouw behorende bij de altematieven 810 en R3. De kosten voor de 810-variant bedragen circa f 5.770.000, -. 
De kosten van de R3 variant zijn daarentegen door de grotere vloeroppervlakte hoger. De kosten hiervan zijn 
circa f 7.197.000, -. Voor de berekening van deze waarden zie bijlage 5.4. 

De 810 variant gaat uit van 8GT's. Een belangrijke voorwaarde voor een hoge snelheid van deze 8GTs, bij 
simultaan rijden en heffen, is een extra vlakke vloer. De reachtrucks daarentegen behoeven niet over een extra 
vlakke vloer te beschikken. De reachtruck maakt de rijbeweging immers met de last op het grondniveau. Het 
gevolg hiervan is dat er minder speling optreedt op grotere hoogtes. 

Vanwege de vlakke vloeren in het opslaggedeelte van het 810 gebouw zullen de kosten van dit altematief 
toenemen met circa f 100.000, -, zodat de totale kosten van het 810-gebouw uiteindelijk op circa f 5.870.000, -
uitkomen. 

5.2 Berekening aantal magazijntrucks 

Aangezien de ganglengtes en het aantal gangen bekend zijn bij een gegeven vloeroppervlakte is het in dit 
stadium mogelijk het aantal benodigde trucks te berekenen. In tabel 5.5 zijn de reeds eercler in paragraaf 4.3 
bestudeerde trucks weergegeven. Deze zullen meegenomen worclen in het vervolg van het onderzoek. 

Cleco-:MU Atlet/B1~Mlf ~tlef/ST-MD Atlet/BT-RJ 
'Riisnelheid 2,5 m/s 1,8 m/s 2,0 m/s 3,3 m/s 
Hef/daalsnelheid 0,5 m/s 0,37 m/s 0,4 m/s 0,37 m/s 
Tabel 5.5: Verwerkingssnelheden per type truck 

5.2.1 Smallegangentrucks 

In deze paragraaf wordt de 810 variant toegespitst naar een drietal smallegangen altematieven. 
Achtereenvolgens zal de capaciteit van de diverse typen smallegangentrucks berekend worden. Vervolgens 
wordt op basis van dit gegeven het aantal benodigde trucks berekend. 

Cleco-smallegangentrucks 
Gestart wordt met het berekenen van het benodigde aantal Cleco-smallegangentrucks. Hiervoor is een 
berekening benodigd van het aantal enkelspelen. Om dit te berekenen is de enkelspeltijd benodigd. De 
berekening is volgens de FEM-norm 9.851 [1981) uitgevoerd. De enkelspeltijden zijn berekend exclusief 
gangwisseling. De lay-out als bij 810 is als uitgangspunt genomen. Deze berekening is vermeld in bijlage 5.5. Uit 
deze bijlage blijkt dat de Cleco-truck bij een enkelspeltijd van 82,3 seconden circa 44 enkelspelen per uur kan 
halen. 
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Hierbij moet echter rekening worden gehouden met efficientie.verliezen zoals het zoeken naar een palletplaats 
en het bestuderen van de picklijst. Voor deze efficientie-verliezen is geen absolute waarde te geven. De 
truckleveranciers geven hiervoor een percentage op van circa 10 %. Ten aanzien van de Cleco-trucks kan 
gesteld worden dat in het vervolg uitgegaan kan worden van 0,9 * 44 = 39,6 enkelspelen per uur. 

Atlet I BT man-up 
Eveneens blijkt uit bijlage 5.5 blijkt dat bij een enkelspeltijd van 97,3 seconden de BT/Atlet machine 37 
enkelspelen per uur haalt, zodat in het vervolg uitgegaan wordt van een netto aantal palletbewegingen van 37 * 
0,9 = 33. 

BT I Atlet man-down 
De prestatie van de man-clown machine is door zijn grotere stabiliteit van de mast circa 5 % hoger dan de man
up machine, zodat in het vervolg uitgegaan wordt van een netto aantal palletbewegingen van 33 *1,05 = 34,7. 

Gangwisselingen 
Het grootste verschil ten aanzien van de prestatie tussen de Atiet/BT machines enerzijds en de Cleco machines 
anderzijds is dat de Atiet/BT machines trager zijn in de gangen maar sneller zijn bij het wisselen van gang. 
Gesteld kan worden dat wanneer veel van gang gewisseld wordt de Atlet/BT machines een hogere prestatie 
leveren. Deze factor wordt in het vervolg bij de enkelspeltijd berekening meegenomen. 

De Cleco-machine heeft 60 seconden nodig om van gang te wisselen en de Atlet/BT machines hebben slechts 
15 seconden nodig om van gang te wisselen. Het verschil in gangwisseltijd is te verklaren door het feit dat de 
Cleco-truck een plafondgeleid systeem is. Om deze reden zal dit type truck, bij het wisselen van gang, zich in de 
rail moeten positioneren. Dit vergt extra tijd ten opzichte van de niet plafondgeleide systemen als de Atlet/BT 
trucks. 

lndien het aantal palletbewegingen per gangwissel bekend is, is het mogelijk om per type truck een waarde te 
geven voor de capaciteit uitgedrukt in het aantal palletbewegingen. In tabel 5.6 is voor de drie typen 
smallegangentrucks het aantal palletbewegingen inclusief X-aantal malen gangwisseling weergegeven. Hierbij is 
X variabel. In deze tabel wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen de bruto capaciteit en de netto capaciteit. 
Bij de bruto capaciteit wordt geen rekening gehouden met efficientie.verliezen. Dit is wel het geval bij de netto 
capaciteit aanduiding 

·aaiita1 . .... . 
palletbeweging 
en alvorens van 
gangwordt 
gewisseld 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
14 
18 
22 

AtlefIB.T (man~up) . ·. 
l?all~~wegingenper uur 

,j<c '.·' .; /,.·:.· ;. ,, . '> . 

25,3 22,8 32 28,8 33,5 30, 1 
37 33,3 35,6 32,1 37,4 33,7 
40,5 36,4 36,4 32,7 38,3 34,4 
41,8 37,7 36,6 33 38,6 34,7 
42,5 38,3 36,7 33,1 38,7 34,8 
42,9 38,6 36,8 33,2 38,8 34,9 
43,3 38,9 39,9 33,2 38,9 35 

43,6 39,2 37 33,3 38,9 35 
43,7 39,3 37 33,3 38,9 35 
43,7 39,3 37 33,3 38,9 35 

Tabet 5.6: Enkelspelen per uur voor beide typen machines bij X-aantal palletbewegingen alvorens van gang 
wordt gewisseld 

Uit de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de prestatie van de Cleco machines groter wordt vanaf 
3 palletbewegingen per gangwisseling. De Atlet/BT machines zijn sneller bij 1 en 2 palletbewegingen per 
gangwisseling. 
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Uit de goederenstroomanalyse blijkt dat de kleinste inslag afkomstig van een 03-product voor het 
distributiecentrum 10 ton bedraagt. Uitgaande van het afvullen in IBC's en van een ganggebonden 
opslagstrategie (alle afgevulde colli van Mn artikelcode inslaan in Mn gang) wordt aangenomen dat het 
gemiddeld aantal bewegingen voor gangwisseling 10 stuks bedraagt. Dit betekent dat het netto aantal 
palletbewegingen voor de Cleco-truck uitkomt op 39, 1 stuks, 33,2 voor de man-up machine en 35 bewegingen 
voor de man-down machine bedraagt. Deze gegevens worden meegenomen in het kostenoverzicht vermeld in 
paragraaf 5.3. Uit tabel 5.6 blijkt dat de gevoeligheid rond de waarde 10 bewegingen per gangwissel klein is. 
lndien blijkt dat deze waarde in praktijk niet haalbaar is zal een waarde die niet veel van 10 zal verschillen, 
nauwelijks invloed op de prestatie hebben. Dit is echter wel het geval bij 1 a 2 bewegingen per gangwissel. 

Een belangrijk voordeel van de Cleco truck ten opzichte van de Atlet/BT truck is dat bij de eerste machine niet 
van accu gewisseld hoeft te worden. Dit accuwisselen beslaat volgens de fabrikanten 5 % van de beschikbare 
tijd. Met dit percentage moeten de enkelspelen van de Atiet/Bt machines gecorrigeerd worden. Dit betekent dat 
de man-up versie 31,5 en de man-down versie 33 palletbewegingen per uur aan capaciteit kan bieden. 

In hoofdstuk 2 is reeds berekend dat op basis van een bedrijfstijd van 12 uur een gevraagde capaciteit van 48 
palletbewegingen per uur benodigd is. Aangenomen wordt dat van deze bedrijfstijd 1,5 uur gepauzeerd wordt. Dit 
betekent dat de gevraagde capaciteit zal verhogen met een factor 1,14 (12 / (12-1,5)). Dit betekent 1,14 * 48 = 
54,9 palletbewegingen gemiddeld per uur. In tabel 5.7 is weergegeven hoeveel trucks uiteindelijk benodigd 
moeten zijn. Daarbij is aangegeven wat onder de hierboven geschetste aannames en berekeningen de 
bezettingsgraad is. 

54,9 / 39,1=1,4 54,9 / 31,5 = 1,75 54,9/33=1,66 

Tabet 5. 7: Benodigd aantal trucks per type SGT 

Hierbij moet aangetekend worden dat bij een jaarlijkse groei van 5 % (hoofdstuk 2) van de totale goederenstroom 
ook verwacht kan worden dat de in- en uitslag hoeveelheden zullen groeien. De projectgroep heeft besloten om 
de groei van deze in- en uitslag hoeveelheden voorlopig niet mee te nemen en uit te gaan van 48 
palletbewegingen per uur exclusief pauzes. lndien de groei daadwerkelijk begint op te treden is het als nog 
mogelijk een extra truck aan te schaffen. 

5.2.2 Reachtrucks 

Bij de berekening van de enkelspeltijd van de reachtrucks wordt uitgegaan van een reachtruck met hoogtekiezer. 
De reachtrucks geleverd door BT en Met zijn qua prestaties vergelijkbaar, zodat in het vervolg geen onderscheid 
hiertussen wordt gemaakt. Om het benodigde aantal reachtrucks te berekenen is in eerste instantie een 
berekening benodigd van het aantal enkelspelen dat per uur behaald kan worden. Daarvoor is de enkelspeltijd 
benodigd. De berekening hiervan is opgenomen in bijlage 5.6. Hierbij is uitgegaan van de lay-out als R3. 
Bovendien worden 10 palletbewegingen per gang gemaakt alvorens van gang gewisseld wordt. Uit bijlage 5.6 
blijkt dat de enkelspeltijd van een reachtruck gemiddeld 123 seconden bedraagt. lndien rekening wordt gehouden 
met 10 palletbewegingen per gangwissel dan neemt, onder de voorwaarde dat aangenomen wordt dat deze truck 
circa 10 seconden over een gangwissel doet, de enkelspeltijd met 10 seconden I 10 palletbewegingen per 
gangwissel = 1 seconde toe. Dit betekent dat de enkelspeltijd 124 seconden bedraagt. Dit levert 29 enkelspelen 
per uur op. De fabrikanten geven voor dit type truck een hoger percentage efficientie verliezen op. Dit met als 
reden dat de gangen iets breder zijn en dat zodoende in praktijk niet altijd een rechte lijn wordt gevolgd. Dit 
percentage is 20 %. Zodat uiteindelijk netto 23 palletbewegingen per uur kunnen worden behaald. 

De reachtrucks zullen eveneens van accu moeten wisselen, zodat het aantal enkelspelen per uur afneemt tot 
21,9. Uiteindelijk zullen, indien pauzes worden meegenomen, 54,9 I 21,9 = 2,51 trucks benodigd zijn. Dit 
impliceert 3 trucks met elk een bezettingsgraad van 84 %. 
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Een voordeel van de reachtrucks ten opzichte van de smalle gangentrucks is dat deze machines ingezet kunnen 
worden voor handling in de expeditieruimte. Een simulatie van Atiet leert dat op basis van 54,9 benodigde 
palletbewegingen per uur 4 reachtrucks benodigd zijn om dit aantal palletbewegingen uit te kunnen voeren. De 
trucks halen in dit geval een collo op in de afvulinstallatie en slaan deze in een slag op in de stellingen. 
Vervolgens haalt een andere truck een collo op uit de gang en brengt deze naar de expeditieruimte. Voor elk van 
de twee activiteiten zijn 2 trucks benodigd, zodat het totaal uitkomt op vier reachtrucks. De trucks zijn in dit geval 
volgens de simulatie voor 80 % bezet. 

5.3.1 Keuze van alternatief 

In deze paragraaf worden de altematieven behorende bij de S10 variant en het R3 altematief in combinatie met 
de in paragraaf 5.2 beschreven trucks op basis van de in hoofdstuk 1 gestelde eisen getoetst en geevalueerd. 
Vervolgens zullen de altematieven die aan de eisen voldoen geevalueerd worden op basis van kosten en andere 
evaluatiecriteria. 

5.3.1 Toetsing op basis van eisen 

De eerste twee te toetsen eisen hebben geen betrekking op het te kiezen formaat gebouw dan wel op de te 
kiezen hulpwerktuigen. Om deze reden worden de altematieven niet afzonderlijk getoetst. Dit zal echter wel 
plaatsvinden voor de laatste te toetsen eis. De servicegraad eis heeft immers grote invloed op de capaciteit van 
de hulpwerktuigen. 

1. Bouwkundige eisen 
Het gebouw voldoen aan de gestelde CPR-eisen, zodat het gebouw eenvoudig kan worden aangepast voor 
opslag van CPR-geclassificeerde producten. Een sprinklerinstallatie kan in een later stadium ingebouwd worden. 
De benodigde brandmuren tussen de compartimenten worden reeds gebouwd tussen de stellingen. In de 
expeditieruimte en gangwisselruimte zal voorlopig geen brandmuur gebouwd worden. Dit met het doel de 
handlingactiviteiten in de expeditieruimte niet te hinderen door een muur. 

2. Maximum opslaghoogte 
De maximum opslaghoogte is 10,7 meter. De door DPC gekozen opslaghoogte is immers eveneens 10,70 meter. 

3. Het handlingsysteem moet over voldoende capaciteit beschikken, zodat 99 % servicegraad kan worden 
behaald 

In dit stadium zijn hieromtrent geen betrouwbare gegevens bekend. Het is echter wel mogelijk aan te geven wat 
de restcapaciteit is van de typen hulpwerktuigen bij een gegeven gemiddeld aantal palletbewegingen. In 
onderstaande tabel is aangeven wat de restcapaciteit van de vier typen trucks bedraagt. 

Type truck Restcapaciteit ten opzichte van 
betreffende machineca aciteit 

Man-u 88 % 100 - 88 / 88 = 14 % 
Man-down 83 % 100- 83 / 83 = 21 % 
Reachtruck 80 % 100 - 80 / 80 = 20 % 
Tabel 5.8: Restcapaciteit hulpwerktuigen 

In dit stadium is moeilijk aan te geven wat de uit- en inslag pieken zullen zijn. Hierover heeft de producent geen 
betrouwbare gegevens. Echter er kan geconcludeerd worden dat de Cleco-truck over een ruime restcapaciteit 
beschikt. Dit geldt niet voor de andere typen trucks. lndien de andere typen trucks over een gelijke overcapaciteit 
moeten beschikken zal voor al deze typen trucks een extra truck ingezet moeten worden. lndien hiervoor wordt 
gekozen zal de bezettingsgraad van drie man-up trucks 66 % bedragend. Voor de man-down en de reachtruck 
variant zal de bezettingsgraad, ·bij inzet van een extra truck, respectievelijk 63 % en 60 % bedragen. In het in 
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paragraaf 5.3.2 weergegeven kostenoverzicht zal dan ook uitgegaan warden van de inzet van een extra truck 
voor de laatste hierboven genoemde altematieven. 

5.3.2 Eindevaluatie van alternatieven 

Uit paragraaf 5.3.1 is gebleken dat alle altematieven aan de toetsingscriteria voldoen. In deze paragraaf warden 
de altematieven geevalueerd. Het in deze tabel 5.9 gepresenteerde kostenoverzicht is op basis van de volgende 
aannames opgesteld; 
• afschrijvingsduur voor gebouwen is 40 jaar 
• afschrijvingsduur voor magazijntrucks is 7 jaar 
• afschrijvingsduur palletstellingen is 1 O jaar 
• bruto personeelskosten per heftruckchauffeur per jaar zijn f?0.000,-

Altematief 

1. Beschikbare palletplaatsen (bruto) 

2. Maximaal te benutten palletplaatsen (gerelateerd 
aan de bezettingsgraad van 0,9; netto) 

3. Gebouwkosten (in HFL) 

4. Afschrijvingen gebouw per jaar (HFUjr) 

5. Enkelspelen netto ~ 

6. Benodigde # trucks in gangen 

7. Bezetting v/d trucks in gangen 

8. Kosten per truck (in HFL) 

9. Totale kosten trucks (in HFL) 

10. Afschrijving per jaar v/d trucks gangen 
(HFUjr) 

11 . Aantal trucks in expeditie 

12. Kosten trucks in expeditie (in HFL) 

13. Afschrijvingen per jaar trucks in expeditie 
(HFUjr) 

14. Aantal truckpersoneel per jaar (1 ,5 persoon per 
12 uur) 

15. Kosten truckpersoneel per jaar On HFUjr) 

16. Aanschafkosten stellingen (in HFL) 

17. Afschrijvingen stellingen per jaar On HFUjr) 

Jaartijks afschrijvingen en kosten (sommatle 
van posten 4, 10, 13, 15 en 17) 

Tabet 5.9: Kostenoverzicht altematieven 

S10 
Opp. 5000 m', 10 
gangen (Cleco) 

7680 

6912 

5.870.000 

147.000 

39,1 

2 

0.70 

270.000 

540.000 

n.143 

2 

120.000 

17.142 

6 

420.000 

460.8005 

46.080 

707.000 

S10 
Opp. 5000 m', 10 
gangen (Man-down) 

7680 

6912 

5.870.000 

147.000 

33 

3 

0,63 

140.000 

420.000 

60.000 

2 

120.000 

17.142 

7,5 

525.000 

460.800 

46.080 

795.700 

S10 
Opp. 5000 m', 10 
gangen (man-up) 

7680 

6912 

5.870.000 

147.000 

31,5 

3 

0,66 

160.000 

480.000 

68.500 

2 

120.000 

17.142 

7,5 

525.000 

460.800 

46.080 

803.700 

R3 
Opp. 6450 m', 10 
gangen (reachtruck) 

7680 

6912 

7.197.000 

180.000 

21,9 

4 

0,60 

110.000 

550.000 

78.500 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.l 

7,5 

525.000 

460.800 

46.080 

829.600 

4 Netto betekent minus mogelijk accuwisselingen en efficientieverliezen 
s Kosten stellingen: 7680 * £60,- (kosten per palletplaats) = £460.800,-
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Uit tabel 5.9 blijkt dat de kosten voor het S-10 Cleco minimaal zijn. Alleen op basis van dit kostenoverzicht zal 
gekozen worden voor dit Cleco altematief. Echter, naast dit kostenoverzicht moeten neg twee eisen geevalueerd 
worden. 

1. Flexibiliteit ten aanzien van andere co/Ii fonnaten 
De lengte van de ligger is zo gekozen dat beide typen colli erop geplaatst kunnen warden. Daarbij kan op termijn 
op de breedte van een ligger 3 europallets warden opgeslagen met een breeclte van 0,8 meter en een diepte van 
1,2 meter. 

Er is gekozen voor 8 palletniveaus. Van deze 8 niveaus zijn 3 niveaus gereserveerd voor pallets met drums en 5 
niveaus voor IBC's. Dit levert circa 1000 palletplaatsen meer op dan indien voor 7 niveaus gekozen wordt, 
waarbij in elke locatie een willekeurige eenheidslading past. Ten aanzien van dit punt wordt aan flexibiliteit 
ingelevercl, echter de meercapaciteit van 1000 palletplaatsen weegt zwaarcler. 

De palletstelling is verstelbaar in hoogte, zodat hogere of lagere colli in de stelling geplaatst kunnen worclen. 

2. Flexibiliteit ten aanzien van de goederenstroom 
Zeals reeds eerder gesteld kan het gebouw behorende bij altematief S10 een jaarlijkse groei opvangen tot het 
jaar 2003. Dit wordt door de projectgroep als voldoende geacht. Het gebouw zal in eerste instantie in de 
beginjaren niet geheel bezet zijn. In de tussentijd kunnen de niet door de producent bezette palletplaatsen 
verhuurd worclen aan andere klanten. 

Op basis van de resultaten, venneld in tabel 5.9 en de hierboven vennelde aspecten, valt de keuze op het 
altematief S10. Het 5000 m2 grote gebouw, deelbaar in twee compartimenten en gebruikmakend van twee Cleco
SGT-trucks. Daamaast zijn twee contragewichttrucks benodigd; een voor inslag van producten richting de 
stellingen en een voor uitslag vanuit de stellingen in de richting van de expeditieruimte. Bovendien zijn twee 
contragewichttrucks benodigd voor het beladen van de vrachtauto ·s. 

Voor de definitieve lay-out en de locatie van het distributiecentrum verwijs ik naar respectievelijk bijlage 5.7 en 
bijlage 5.8. 
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6 Simulatiemodel 

Nu de keuze in de voorafgaande hoofdstukken is gemaakt voor een fysiek ontwerp, bestaande uit een MHS en 
een lay-out binnen een te construeren gebouw, is het van belang aandacht te schenken aan de logistieke 
beheersing van dit DC. Hierbij is het van belang om mogelijke knelpunten, zeals een groot aantal wachtenden in 
de wachtrijen en lange wachttijden, vooraf in te schatten zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld door 
bijvoorbeeld vergroting van buffers of door uitbreiding van truckcapaciteit. Een goecl hulpmiddel, ten behoeve van 
de analyse van mogelijke knelpunten is het gebruikmaken van een simulatiemodel. In dit hoofdstuk zal dan ook 
een simulatiemodel hiervoor worden ontworpen. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In eerste instantie zal de in hoofdstuk 1 gepresenteerde 
opdrachtforrnulering worden gegeven waama eisen en uitgangspunten geforrnuleerd worden. Vervolgens wordt 
het model toegelicht en de mogelijke in te stellen parameters weergegeven. Tot slot zal verificatie en validatie 
plaatsvinden waama aan de hand van een aantal korte testruns mogelijke aandachtspunten worden belicht. 

6.1 Opdrachtformulering en eisen 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de opdrachtforrnulering. Tevens zal een aantal uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan het simulatiemodel weergegeven worden. Bovendien zal in deze paragraaf een doelstelling 
behorende bij het model gepresenteerd worden. Tot slot worden de parameters gegeven die in het model 
opgenomen worden en tevens in het model instelbaar zijn. 

Bij het ontwerp van het simulatiemodel is uitgegaan van de hieronder weergegeven opdrachtforrnulering. Deze 
opdrachtforrnulering is een herhaling van de in hoofdstuk 1 gegeven opdrachtforrnulering. 

Uit deze opdrachtforrnulering blijkt dat de nadruk zal liggen op het ontwerp van het model. Uitgebreide en 
representatieve simulaties zullen vanwege de relatief korte resterende tijd niet meer uitgevoerd worden. In 
paragraaf 6.4 zal echter op een aantal mogelijke aandachtspunten en knelpunten van het ontworpen MHS 
gewezen worden. 

Het uitgangspunt bij het ontwerp van het model is de in hoofdstuk 5 gekozen lay-out met het bijbehorende MHS. 
In onderstaande tabel is, op basis van deze lay-out, weergegeven welke waarden als uitgangspunt zijn 
genomen. 

70 meter 
60 seconden 
82 seconden 

2 maal voorrnidda en namidda 
8 

Daarbij zal de afvulinstallatie waarvan het ontwerp niet in de opdrachtforrnulering is opgenomen, gemodelleerd 
worden als een input I output generator. 
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Het model zal gebouwd worden in het simulatiepakket Taylor II. Nu de probleemstelling gefonnuleerd is, dient er 
een doelstelling gefonnuleerd te worden. Het uitvoeren van een simulatie onderzoek zonder doelstelling is 
immers weinig zinvol. De doelstelling ten aanzien van dtt model is tweeledig: 

1. Met behulp van het model moet het mogelijk zijn te onderzoeken hoe de parameters ingesteld zullen moeten 
worden om tot een zo goed als mogelijke prestatie te komen van het MHS. De te onderzoeken parameters 
worden aan het einde van deze paragraaf gegeven. 

2. Met behulp van het model zal bij elke verandering van de parameters aangegeven moeten worden welke 
opslagstrategie en pickprocedure de hoogste prestatie geeft ten aanzien van de leverbetrouwbaarheid. 

Een belangrijke eis, venneld in hoofdstuk 1, is dat het MHS over voldoende capactteit zal moeten beschikken om 
een servicegraad van 99% te behalen. De prestatie-indicator die hiervoor gebruikt wordt, is ook gefonnuleerd als 
·ready on time for shipment". Dit betekent in praktijk dat, in het geval van een 99 %-servicegraad eis, 99 van de 
100 orders binnen een te stellen picktijd gereed zullen moeten staan in de expeditie-afdeling. Met behulp van het 
te ontwerpen model zal het mogelijk moeten zijn een uitspraak te doen over de maximum picktijd die hiervoor 
benodigd moet zijn. 

Daamaast zal getracht worden zoveel als mogelijk parameters te definieren. De reden hiervoor is dat men in de 
toekomst het model kan gebruiken voor mogelijke simulaties die op dit moment nog niet van groot belang kunnen 
zijn. 

In hoofdstuk 5 is een keuze gemaakt voor twee SGT's. Echter door vergroting van de capaciteit met een extra 
SGT kan het mogelijk zijn de picktijd te verkleinen dan wel kan er een keuze gemaakt worden voor een kortere 
bedrijfstijd. Hiennee zal in de ontwerpfase van het model rekening worden gehouden. 

Opslagstrategie en pickprocedure: 
Een belangrijk gegeven voor de prestatie van de SGT' s is het maximaliseren van het aantal palletbewegingen 
per gangwisseling. De reden hiervoor is dat het gangwisselen ten opzichte van het rijden in de gang relatief veel 
tijd in beslag neemt. Ten aanzien van de inslag, het afvullen, wordt aangenomen dat op drie afvullijnen gelijktijdig 
afgevuld wordt. Daarbij wordt eveneens aangenomen dat op elke afvullijn gelijktijdig een ander product wordt 
afgevuld. Omdat het gangwisselen veel tijd in beslag neemt zullen alle afgevulde colli van een afvulbatch in een 
unieke gang worden opgeslagen. Dit natuurlijk onder de aanname dat voldoende opslagcapaciteit voorhanden is 
in de betreffende gang. De opslagstrategie zal dan ook een ganggebonden opslagstrategie zijn. 

De pickprocedure wordt gedefinieerd als de methode van uitslag vanutt het DC naar de expedttieruimte. Ook hier 
is het noodzakelijk te kijken naar de maximalisatie van het aantal palletbewegingen alvorens van gang wordt 
gewisseld. Een aantal altematieven zal met behulp van dit model onderzocht moeten kunnen worden. Alvorens 
deze pickprocedures te presenteren moet de definitie gegeven worden van een wave. 

Onder een wave wordt een pickronde door het DC verstaan. Dus bijvoorbeeld indien uitgegaan wordt van twee 
waves zal een ochtendronde (alle orders bestemd voor het beladen van de vrachtauto's in de late ochtend) en 
een middagronde (alle orders bestemd voor het beladen van de vrachtauto's in de late middag) door het DC 
plaatsvinden. 

De volgende pickprocedures zullen met behulp van het simulatiemodel simuleerbaar moeten zijn: 

1. zone-wave picking (2 waves per dag, 2 zones met elk 3 gangen en 1 zone met 4 gangen, ongelijke 
werklast) 

De klantorders worden afhankelijk van het gewenste uitlevertijdstip gepland in de eerste of tweede wave. 
Vervolgens worden de klantenorders bestemd voor de betreffende wave gecumuleerd en worden de orderregels 
van deze gecumuleerde klantorders, ongeacht de werklast, verdeeld in drie zones. Een gelijk aantal gangen heeft 
een hogere prioriteit dan een gelijkmatige verdeling van de werklast. 
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2. zone-wave picking (1 wave per dag, 2 zones met elk 3 gangen en 1 zone met 4 gangen, ongelijke 
werklast) 

Dit is dezelfde procedure als procedure 1, alleen nu met een wave in plaats van twee. 

3. zone-batch-wave picking (2 waves per dag, onderverdelen naar 3 zones met elk gelijke werklast) 
De klantorders worden afhankelijk van het gewenste uitlevertijdstip gepland in de eerste of tweede wave. 
Vervolgens worden de klantenorders bestemd voor de betreffende wave gecumuleerd en worden de orderregels 
van deze gecumuleerde klantorders, verdeeld in drie zones met gelijke werklast. Een gelijkmatig verdeelde 
werklast heeft bij deze procedure een hogere prioriteit dan een gelijk aantal gangen per zone. 

4. zone-batch-wave picking (1 wave per dag, onderverdelen naar 3 zones met elk gelijke werklast) 
Dit is dezelfde procedure als procedure 1, alleen nu met een wave in plaats van twee. 

Klantordergericht uitslaan is in deze situatie niet toe te passen, omdat deze strategie uitgaat van het sequentieel 
uitslaan van een gehele klantorder. Dit betekent in de meeste gevallen veel wisselen van gang. De reden 
hiervoor is dat de aantallen per klantorderregel en het aantal klantorderregels laag zijn. Daarbij is het assortiment 
relatief groot (circa 300 grades in 2 typen colli in meerdere afvulbatches). 

Parameters: 
Om aan de eerste doelstelling te kunnen voldoen zullen zoveel als mogelijk parameters instelbaar moeten zijn. 
De hieronder verrnelde parameters zullen in het model opgenomen worden. Deze parameters zijn gegroepeerd 
naar de activiteiten inslag-, uitslag- en overige parameters. 

Type parameter Parameter ,. WiJze van lnstelllna ,'',,,,.',,' • < 
Ins lag Afvulbatchgrootte kansverdeling 

Afvultijden in te stellen kansverdeling 
Rijsnelheden en hef I daalsnelheden waarde invoeren 
Grootte van de inslaQbuffer aan de kop van stellinQ waarde invoeren 

Uitslag Aantal vrachtwaQens kansverdelin!l 
Aantal uitgaande producten per orderregel kansverdelinQ 
Frequentie van uitgaande orders kansverdeling 
Aantal Qereedzetvakken in exoeditieruimte Waarde invoeren 
Grootte van uitslagbuffer aan kop van stellinQ Waarde invoeren 
Grootte van gereedzetvakken Waarde invoeren 
Laad en lostijden Waarde invoeren 
Het aankomstproces van vrachtwagens kansverdeling 
Capaciteit van vrachtwagens Vaste waarde 

Overige parameters Bedriifstiid is instelbaar Vaste waarde 
Stopcriterium kan op basis van aantallen producten dan wel op basis van tiid 

Tabet 6.2: Parameters onderdeel van simulatiemodel 

Naast het instelbaar moeten zijn van de in label 6.2 weergegeven parameters zullen rapporten gegenereerd 
moeten worden waarin wachttijden van magazijntrucks, het aantal producten in de diverse wachtrijen en 
bezettingsgraden van diverse magazijntrucks verrneld kunnen worden. Daarbij zal het mogelijk moeten zijn hier 
grafieken van te produceren. Een 3-D animatie zal eveneens tot de mogelijkheden moeten behoren. 

6.2 Modelbouw 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de wijze van opbouw van het model. Deze opbouw zal aan de 
hand van een flowchart warden uiteengezet. 

De productverkrijgbaarheid, in _de zin van het beschikbaar zijn van een product in het geval hiervoor een 
uitslagorder bestaat, is voor DPC niet te toetsen. De reden hiervoor is dat niet bekend is welke grades de 
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producent zal aanleveren en bovendien niet ruim van tevoren bekend is welke producten gepickt zullen moeten 
worden. Om deze reden zal het opslaggedeelte zelf geen onderdeel uitrnaken van het simulatiemodel. Het is 
immers niet toetsbaar en om deze reden niet zinvol dit te modelleren. Dit betekent dat gekozen is geen orders te 
generen op het niveau van een grade (artikelcode niveau), maar op het niveau van aantallen producten per 
inslag- dan wel uitslag order. 

Gekozen is dan ook om een inputgenerator de inslagorclers te laten genereren en een tweede inputgenerator de 
uitslagorders te laten genereren. De output van beide typen generators zal plaatsvinden op de diverse 
capaciteitseenheden. Deze diverse typen capaciteitseenheden en de ertussen liggende voorraadpunten zijn, 
zoals in figuur 6.1 is weergegeven, gemodelleercl. 

5. lnpuVoutput 
generator 
UITSLAG 

9. lnpuVoutput 
generator 
VRACHT
WAGENS 

6. SGT'S 

10. lnslag verl'81 
via Input/output 

hetmodel 

Figuur 6.1: Schematische weergave van de opbouw van het simulatiemodel 

Aan de hand van figuur 6.1 zal de werking en opbouw van het model worden toegelicht: 

8.Handling in de 
richting van ex

peditie (na81" 11) 

De inputgenerator (1) genereert afvulorders volgens een in te stellen kansvercleling. Hierbij is het aantal te 
genereren colli en de bewerkingstijden (afvultijden) per af te vullen batch instelbaar. 

De producten die gegenereerd zijn, worden vervolgens tijdelijk opgeslagen in de buffer na de afvulinstallatie (2). 
De reden hiervoor is dat deze colli wachten op transport in de richting van de stellingen (3). 

Voor dit transport in de richting van de stellingen wordt een contragewichtheftruck ingezet. Deze truck legt de 
weg af vanaf dit voorraadpunt in de richting van de buffer die zich aan de kop van de stellingen bevindt (4). Door 
de variatie in af te leggen afstanden ontstaat variatie in transporttijden 

Alie producten van een afvulbatch zullen in een unieke gang worclen ingeslagen. Dit metals doel het aantal 
palletbewegingen per gangwissel te maximaliseren. 

De SGT' s (6) zullen de producten afkomstig van de inslagbuffer verwerken. Dit vindt plaats aan de hand van de 
reeds eercler berekende enkelspeltijd. In het model worclen deze producten dan ook tijdelijk vastgehouden en zij 
verlaten het model via de outputgenerator (10). Daamaast zullen deze SGT's, de goederen bestemd voor uitslag 
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(5), eveneens verwerken. De producten bestemd voor uitslag worden door de SGT's in de buffer aan de kop van 
de stelling gepositioneerd (7). 

lndien de contragewichttruck (8), met als activiteit handling vanaf de stelling in de richting van de 
gereedzetvakken, beschikbaar is zal deze de goederen transporteren naar een gereedzetvak. 

lndien de input/output generator (9) een aankomst van een vrachtauto genereert en de contragewichttruck (12) 
die de vrachtauto belaadt niet bezet is, zal de vrachtauto beladen worden (12). 

Het model is zo instelbaar dat gekozen kan worden de vrachtauto te laten vertrekken in het geval de vrachtauto 
met een aantal producten is beladen. Het aantal te beladen producten is dus instelbaar. 

Twee modellen zijn gebouwd. Het eerste model, dpc2c, gaat uit van de ontworpen lay-out en gebruik makend 
van twee SGT' s. Het tweede model, dpc3c, gaat eveneens uit van de reeds eerder ontworpen lay-out. In dit 
model zijn echter drie SGT's ingebouwd. Standaard gaat het model uit van uitslagprocedure 1 en 2. Het aantal 
waves zal echter ingesteld moeten worden. In bijlage 6.1 zal aan de hand van de weergave van het model de 
meest belangrijke elementen worden toegelicht. 

In bijlage 6.2 zijn de belangrijkste elementen opgesomd met hun bijbehorende standaard instelling. 

6.3 Verificatie en validatie 

Nu het ontwerp van het model gereed is, zal dit model getoetst moeten worden. Dit vindt plaats door te verifieren 
en te valideren. Verificatie en validatie zijn bedoeld om de juistheid bij elke modelbouwstap te waarborgen. 
Verificatie houdt zich bezig met de vraag of het gebouwde model "klopt". Dit betekent dat het model op basis 
controle berekeningen getoetst wordt of het model de output genereert die het model zou moeten genereren. 
Terwijl validatie zich bezig houdt met de vraag: Is het model een goede afbeelding van de werkelijkheid? Het 
gebouwde model zal op basis van deze beide aspecten getoetst worden. 

6.3.1 Verificatie 

Verificatie van een simulatiemodel kan op een aantal wijzen plaatsvinden. Een tweetal mnieren zijn hier gebruikt. 
De eerste methode van toetsing is met behulp van animatie; het waamemen of de stroom van producten 
inderdaad de gewenste routing volgt. De tweede wijze van toetsing is met behulp van controle berekeningen. 

Animatie: 
lndien wordt uitgegaan van de in bijlage 6.1 gestelde instellingen kan geconcludeerd worden dat de producten de 
ingestelde routing volgen. Daarbij is waar te nemen dat op plekken waar een wachtrij zou moeten ontstaan er 
inderdaad ook een wachtrij ontstaat. 

Controleberekeningen: 
Controleberekeningen geven in tegenstelling tot animatie een exacter beeld van de mate van betrouwbaarheid 
van het model. De controleberekeningen zijn toegepast op het dpc2c model. Het dpc3c model is op dezelfde 
basis als het dpc2c model gebouwd, echter er is een derde SGT aan toegevoegd. De gelijke instellingen die 
gebruikt worden in dpc2c worden ook gebruikt in het dpc3c model. De lengte van de testrun is 2 dagen. Dit 
betekent dat in totaal circa 600 producten ingeslagen en circa 600 producten uitgeslagen zullen worden. 

Een zevental elementen is hierbij getoetst. Deze te toetsen elementen zijn; de inslaggenerator, de heftruck 
inslag, de SGT's, de heftruck uitslag, de uitslaggenerator, de vrachtautobeladings-truck en de generator die 
verantwoordelijk is voor het genereren van vrachtauto's. 
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De testrunresultaten zijn vergeleken met analytische berekeningen. Uit deze vergelijking is gebleken dat het 
verschil tussen deze waarden minimaal is, zodat geconcludeerd kan worden dat het model ten aanzien van de 
verificatie goed voldoet. In bijlage 6.3 zijn de berekeningen van deze verificatie weergegeven. 

6.3.2 Validatie 

Voor het beoordelen van de validiteit van een model zijn een aantal invalshoeken genomen. Hillen [1995) 
gebruikt hierbij een aantal vragen. Met behulp van deze vragen wordt het model gevalideerd. 

1. Stemt het gedrag van het model overeen met het gedrag van het bestudeerde systeem? 
Het antwoord hierop is niet eenduidig te geven. Het te bestuderen systeem bestaat immers alleen "op papier". Er 
is geen visuele check mogelijk met een vergelijkbaar bestaand systeem. Daarentegen is de gehanteerde lay-out 
in het simulatiemodel een exacte weergave van de reeds eerder gekozen lay-out. Op basis van dit gegeven kan 
gesteld worden dat het model valide is. 

2. Stemt het gedrag van het bestudeerde model overeen met de theorie? 
In het model zijn waarden ingevoerd die theoretisch van aard zijn. lmmers de afvultijden van de colli zijn 
theoretische waarden. Echter op basis van ervaring van de bestaande afvulinstallatie kan gesteld worden dat dit 
zeer realistische aannames betreffen. De bewerkingstijden van magazijntrucks zijn afkomstig van de 
desbetreffende truckproducenten. Voor zover mogelijk zijn deze bewerkingstijden getoetst in de praktijk aan 
reeds in operatie zijnde trucks. Daamaast treden er wachttijden op, op plekken waar dit verwacht mag worden. 

3. Wordt het model geaccepteerd door collega-simulanten? 
Gedurende de modelbouwfase is regelmatig contact geweest met consultants die zich voomamelijk bezighouden 
met het bouwen van simulatiemodellen. Deze consultants hadden een aandeel in de bouw van dit model. De 
consultants gaven tijdens gesprekken en bijeenkomsten aan dat het model een goede weergave van de 
werkelijkheid is. Bovendien geeft het model, ten opzichte van het in de eerdere hoofdstukken gepresenteerde 
ontwerp, representatieve resultaten. 

6.4 Testrun resultaten 

In deze paragraaf worden een aantal geformuleerde vragen aan de hand van testruns beantwoord. Hierbij moet 
aangetekend worden dat niet is uitgegaan van een betrouwbare runlengte. De reden hiervoor is dat de krappe 
tijdsplanning van dit afstudeeronderzoek dit niet toelaat. lmmers indien bijvoorbeeld 4 parameters elk op 3 
niveau's gesimuleerd zullen moeten worden dan levert dit 3 = 81 simulatieruns. Toch kan op basis van drietal 
korte simulatieruns, ter lengte van een dag, een antwoord gegeven worden op de volgende te formuleren vragen. 

De vragen zijn: 
1. Wat is de minimaal benodigde tijd om 300 producten in- en uit te slaan? 
2. Wat is de invloed op de prestatie van het MHS bij verdubbeling van de capaciteit van de gereedzetvakken 

(van 8 vakken naar 16)? 
3. Wat is de piekcapaciteit van het MHS bij een bedrijfstijd van 12 uur? 
4. Wat is gerelateerd aan de prestatie van het MHS beter: simultane inslag en uitslag of sequentiele inslag en 

uitslag? 
5. Wat is de invloed van het aantal waves op de prestatie van het MHS? 
6. Wat is de invloed van storingen van de SGT machines op de prestatie van het MHS? 

Om elke vraag te beantwoorden worden beide modellen gesimuleerd. Alie simulatieruns worden uitgevoerd met 
de instelling van 2 waves. De eerste wave start op tijdstip 0 de tweede wave start 6 uur later. Er zal een 
constante inslag en uitslag plaatsvinden van 300 producten. Daarbij is uitgegaan van een bedrijfstijd van 12 uur, 
zonder pauzes. Gemiddeld zullen 15 vrachtwagens , verdeeld over 8 laaddokken, zorgen voor de distributie van 
de producten. Bovendien wordt In alle gevallen simultaan in- en uitgeslagen. 
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1. Wat is de minimaal benodigde tijd om 300 producten in- en uit te s/aan? 
Het dpc2c model heeft hiervoor naar verwachting 9,5 uur voor nodig en het dpc3c model circa 8,5 uur. Omdat de 
afvulinstallatie minimaal een tijdsbestek benodigd heeft van circa 8 uur om de 300 colli af te vullen is er geen 
groot verschil tussen beide modellen. De SGT's kunnen immers niet snelleropereren dan de outputcapaciteit van 
de afvulinstallatie. Bij het dpc3c model neigt de heftruck uitslag de beperkende capaciteitseenheid te worden die 
de SGT' s in hun capaciteit beperken. Dit is goed waar te nemen doordat de uitslagbuffers aan de kop van de 
stalling meer gevuld zijn bij dit model dan bij het dpc2c model. Daarbij valt op dat de capaciteit van de 
gereedzetvakken, bij het dpc3c model, te klein kan zijn in het geval de vrachtwagens laat in de ochtend arriveren 
om beladen te worden. De capaciteit van de drie SGT's is immers van dusdanige orde van grote dat zij de 
gereedzetvakken in circa 4 uur vullen. Dit vindt plaats bij simultane in- en uitslag. 

2. Wat is de invloed op de prestatie van het MHS bij verdubbeling van de capaciteit van de gereedzetvakken 
van 8 vakken naar 16? 

Dit is sterk afhankelijk van het in te stellen aankomstproces en de in te stellen frequentie van aankomsten van 
vrachtwagens. Uit de testruns blijkt dat de heftruck uitslag de beperkende factor is. De reden hiervoor is dat de 
opslagcapaciteit in de expeditieruimte na deze bewerking aanzienlijk is uitgebreid. De heftruck uitslag is op deze 
wijze niet onderhevig aan wachttijden. Daarentegen zijn de uitslagbuffers aan de kop van de stelling minder 
gevuld. 

3. Wat is de piekcapaciteit van het MHS bij een bedrijfstijd van 12 uur? 
De piekcapaciteit is voor het dpc2c model op basis van een bedrijfstijd van 12 uur zonder pauzes circa 350 colli 
in- en uitslag. Deze is voor het dpc3c model circa 410 colli. Hierbij moet aangetekend worden dat dit sterk 
afhankelijk is van een factor als wachttijden. lmmers, zullen een aantal vrachtauto's te laat zijn dan stagneert de 
activiteit uitslag doordat geen producten meer kunnen worden uitgeslagen. Daamaast gelden ten aanzien van de 
verschillen tussen een systeem met 2 of 3 SGT's dezelfde kantekeningen als bij het antwoord op vraag 1. 

4. Wat is gerelateerd aan de prestatie van het MHS beter: simultaan inslag en uitslag of sequentiele inslag en 
uitslag? 

Sequentiele in- en uitslag van de SGT' s is in praktijk te realiseren door bijvoorbeeld aan het einde van dag 1 de 
producten in de expeditieruimte gereed te zetten die bestemd zijn voor dag 2. Vervolgens kan bij aanvang van 
dag 2 gestart worden met het inslaan van de goederen vanuit de afvulinstallatie. De wave-installing bij deze 
testrun is 1. Het is immers onnodig om twee waves uit te voeren indien slechts alleen van de activiteit uitslag 
gebruikt wordt gemaakt. 

Uitslag 
Uit de testruns blijkt dat bij beide modellen de heftruck uitslag duidelijk de bottleneck is. De reden hiervoor is dat 
de SGT's zich alleen bezig houden met de activiteit uitslag. De heftruck uitslag wordt op deze wijze sterk belast. 
Dit is tevens duidelijk waar te nemen doordat nagenoeg alle uitslagbuffers de gehele tijd volledig gevuld zijn. 
Daamaast zijn de gereedzetvakken eveneens in een kort tijdsbestek gevuld. De picktijd voor uitslag is voor het 
dpc2c model circa 9 uur terwijl dit voor het model met 3 SGT' s circa 6,5 uur bedraagt. De relatief hoge tijd die 
hiervoor benodigd is, is te wijten aan de beperkende capaciteit van de heftruck uitslag in combinatie met de 
capaciteit van de gereedzetvakken. 

lnslag 
De inslagtijd bedraagt voor beide modellen circa 8 uur. Dit is voor beide modellen gelijk, omdat de capaciteit van 
de SGT s bij beide modellen groter is dan de outputcapaciteit van de afvulinstallatie 

De totale uit- en inslagtijd zal dan ook een tijd vergen van tussen de 14,5 uur en 17 uur. lndien dit vergeleken 
wordt met de outputwaarden bij het antwoord op vraag 1 kan geconcludeerd worden dat het gezien de tijdsduur 
verstandiger is simultaan de activiteit in- en uitslag uit te voeren. 

5. Wat is de invloed van het aantal waves op de prestatie van het MHS? 
Hierbij is wederom uitgegaan van een simultane strategie. Het antwoord op deze vraag is vergeleken met het 
antwoord op vraag 1. Doordat slechts uitgegaan wordt van 1 wave vult de uitslagbuffer zich sneller. De reden 
hiervoor is dat alle orders in dit scenario gelijktijdig op een moment gereed zijn voor uitslag. De heftruck uitslag 
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neigt nu eveneens de beperkende factor te warden. lndien gekozen wordt voor het werken met 1 wave zal voor 
beide modellen een beperkte tijdwinst van circa een half uur warden behaald. 

6. Wat is de invloed van storingen van de SGT's op de prestatie van het MHS? 
De testrun gaat uit van een fikse storingstijd bij een SGT van 6 uur (om reden van een motor die stuk is. 
Ondanks deze storing zullen toch alle 300 producten in- en uitgeslagen moeten warden. Verwacht mag warden 
dat het dpc3c model, door de grotere capaciteit, veel sneller zijn taken heeft volbracht. Het dpc2c model heeft 
hier 16 uur voor benodigd terwijl het dpc3c model dit binnen de aangenomen bedrijfstijd kan verwezenlijken 
(11,75 uur). 

De antwoorden op de hierboven gestelde vragen zullen natuurlijk met behulp van betrouwbare testruns getoetst 
moeten worden. 

In hoofdstuk 7, conclusies en aanbevelingen, zal onder andere ingegaan warden op de consequenties van de 
resultaten van de testruns en zullen mogelijke aandachtspunten geformuleerd warden. 

46 



Distripak Chemicals BV 

7 Conclusies en aanbevelingen 

Ter afsluiting van dit rapport warden de belangrijkste conclusies en de daaruit voortkomende aanbevelingen 
gepresenteerd. In paragraaf 7.1 warden de conclusies weergegeven. Tenslotte warden in paragraaf 7.2 de 
aanbevelingen behandeld. 

7.1 Conclusies 

1. Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden dat toekomstige opslag van CPR-geclassificeerde 
producten mogelijk moet zijn. Brandmuren zullen er reeds in gebouwd warden. Bovendien zal volgens de 
CPR-eisen gebouwd warden in twee compartimenten van elk 2500 m2

• 

2. De goederen zullen opgeslagen warden in stellingen. Er is gekozen voor 8 palletniveau's. De totale 
opslagcapaciteit van de stellingen bedraagt circa 7000 palletposities. De verwachte vraag naar capaciteit is 
circa 5000 palletplaatsen, zodat nog voldoende ruimte beschikbaar is om groei op te kunnen vangen. 

3. De stellingen zijn in de hoogte instelbaar, zodat oak afwijkende maten opgeslagen kunnen warden. Dit heeft 
echter invloed op de capaciteit. 

4. Gekozen is voor een smalle gangen systeem. Twee smallegangentrucks zijn voldoende om op basis van 
een bedrijfstijd van 12 uur de totale te verwachte goederenstroom te verwerken. 

5. De gevraagde dagelijkse capaciteit van het MHS is 600 palletbewegingen. Op basis van een bedrijfstijd van 
12 uur met behulp van het ontworpen MHS een piekcapaciteit behaald kan warden van 800 
palletbewegingen. Dit is een overcapaciteit van circa 33 %. Dit wordt voldoende geacht om sterk bij te 
dragen aan de gestelde servicegraad eis van 98 %. 

6. Voor de activiteit inslag vanuit de afvulinstallatie in de richting van de stellingen en voor de activiteit uitslag 
vanuit de stellingen in de richting van de expeditieruimte is elk een contragewichttruck gereserveerd. lndien 
veel producten binnen een kort tijdbestek dienen te warden uitgeslagen zal deze de bottleneck van de 
uitgaande goederenstroom vormen. 

7. De aangenomen output capaciteit van de afvulinstallatie is kleiner dan de verwerkingscapaciteit van het 
MHS. Het gevolg hiervan is dat stilstandtijden optreden bij de magazijntrucks die verantwoordelijk zijn voor 
de verwerking van de ingaande goederenstroom. De bezettingsgraad van deze capaciteitseenheden zal dan 
ook relatief laag zijn. 

8. De capaciteit van de acht gekozen gereedzetvakken is voldoende om geen stagnatie te vormen voor de 
doorstroom van de goederenstroom. 

9. Simultane in- en uitslag levert de minimale benodigde door1ooptijd op om het totaal aantal palletbewegingen 
te verwerken. Sequentiele uitslag is ten aanzien van de door1ooptijd niet zinvol, omdat het afvullen als 
bottleneck fungeert. Er zal immers altijd gewacht moeten worden totdat de producten zijn afgevuld en zijn 
ingeslagen. 

7 .2 Aanbevelingen 

1. De twee contragewichttrucks die ingezet zullen warden ten behoeve van de activiteiten inslag vanuit de 
afvulinstallatie in de richting van de stellingen en voor de activiteit uitslag vanuit de stellingen in de richting 
van de expeditieruimte zullen afhankelijk van de werklast per activiteit oak beide ingezet moeten kunnen 
worden ter ondersteuning van een activiteit. Dit met als argument om vertragingen in het proces tegen te 
gaan. 
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2. De overcapactteit van het ontworpen MHS is zodanig dat de afvulinstallatie voor het totale proces, van 
afvullen, inslaan en uitslaan als bottleneck optreedt. Bij de ontwerpfase van de afvulinstallatie zal dan ook 
een belangrijk aandachtspunt zijn de outputcapaciteit van deze installatie niet te laag te nemen. 

3. Om stagnatie bij het afvulproces te minimaliseren is het noodzakelijk een voorraadpunt bulkproduct voor dit 
proces aan te leggen. lndien stagnatie in het aanvoerproces van bulk optreedt kan de afvulinstallatie deze 
voorraad gebruiken met het doel de doorstroom van afgevulde colli te handhaven. 

4. Om pieken bij het beladen van de vrachtauto's te voorkomen en daarmee stagnatie in de verwerking van de 
uitgaande stroom te bepreken, is het van belang goede afspraken te maken met de transporteurs. Er zal in 
elk geval een scheiding moeten zijn in de aflevermomenten. Hierbij valt te denken aan voormiddag en 
namiddag. De door het MHS uitgevoerd aantal van twee waves zal hier dan ook goed op aansluiten. 

5. Tijdens de pilotperiode behoeven te producten niet gegroepeerd te warden naar eindbestemming. De 
goederen gaan immers in eerste instantie naar het DC van de transporteur. Aldaar warden zij definitief naar 
eindbestemming gesorteerd. Verwacht mag warden dat indien het volume zal toenemen de 
groepageactiviteiten zullen verschuiven naar DPC. Hierbij zullen de goederen dan ook in volgorde van 
uitlevering op bestemming in het voertuig beladen moeten warden. Dit vergt enige aanpassing in de 
besturing en vergt extra inzet van capaciteit. 

6. Er zullen degelijke onderhoudscontracten met de truckleveranciers moeten warden afgesloten. Het doel 
hiervan is de storingskansen tot het minimum te beperken. Dit geldt met name voor de SGT' s. lmmers in 
geval van storing is het niet mogelijk om met een ander type truck in de gang te rijden. De gang is hiervoor te 
smal. 

7. Onderzoek zal verricht moeten warden naar een mogelijke collifabriek op het terrein van DPC. De 
transportkosten van deze lege colli zijn relatief hoog. Een afweging kan dan ook zijn het reduceren van de 
transportkosten en de voorraadkosten versus de bouw van een plant. 

8. In overleg met de magazijn medewerkers zullen werkprocedures gemaakt moeten warden, zodat duidelijk is 
vastgelegd hoe de procedures zijn voor de huidige en nieuwe medewerkers. Goede werkprocedures zorgen 
in het algemeen voor reductie van fouten. 

9. Zorg voor een goede training van de medewerkers in het DC en in de afvulinstallatie. Goede voorbereiding is 
sterk van invloed op de reductie van fouten in de opstartfase. 

10. Verder onderzoek kan uitgevoerd warden naar de mogelijkheid om de opleggers ten behoeve van de 
distributie niet trekkergebonden te maken. Dit betekent dat de trekker met een lege oplegger bij het DC 
arriveert, deze lege oplegger aan een dokpoort positioneert, deze loskoppelt en vervolgens een reeds eerder 
geladen oplegger vastkoppelt. Het voordeel hiervan is dat er gemiddeld meer beladingstijd beschikbaar is en 
dat de wachttijd voor de chauffeurs van de opleggers gemiddeld zal afnemen. 

11. Tot slot zal aandacht besteed moeten warden aan het te selecteren warehouse management systeem. Het 
zal in elk geval op basis van barcode registratie moeten werken. Daarbij zal per processtap een registratie 
van deze code moeten plaatsvinden. Dit met het doel fouten te minimaliseren en de locatie te traceren. 
Eveneens zal onderzoek moeten plaatsvinden naar de behoefte aan crossdocking. Ook zullen inschattingen 
gegeven moeten warden van toekomstige orderpicking. Daamaast zal het WMS er naar moeten streven het 
aantal palletbewegingen per gangwisseling, voor de SGT's, te maximaliseren. 
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