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ABSTRACT 
This thesis is about finding the best set of production and assembly methods for 
production of an aluminium space frame for passenger cars. On the basis of these 
methods a approximation of the cost of a space frame is made. 

The project has been fulfilled at the Automotive Design Support department of 
Hoogovens in Beverwijk, The Netherlands. 
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SAMENV ATTING 

Consumenten wensen meer veiligheid en comfort in hun auto. Dit heeft er toe geleid 
dat de laatste generaties auto-modellen steeds zwaarder zijn geworden. Een hoger 
autogewicht betekent echter hogere kosten van gebruik, denk hierbij aan 
brandstofkosten (een zwaardere auto verbruikt meer benzine) en wegenbelasting. De 
autoindustrie probeert de toename in gewicht en de gevolgen er van te beperken. De 
gevolgen worden deels weggenomen door zuinigere motoren. De toename in het 
gewicht zelf wordt tegen gegaan door het toepassen van lichtere constructies. Een 
voorbeeld van een lichtere constructie is het aluminium space frame. 

Een aluminium space frame (ASF) is een constructie bestaande uit aluminium 
profielen en plaatdelen (eventueel ook gietdelen). Met een ASF kan een 
gewichtsreductie van 40% van de carrosserie maar ook van de hele auto worden 
bereikt. Hierbij is het ASF vergeleken met de huidig meest gebruikte carrosserie. 

Binnen dit afstudeerproject zijn verschillende concepten ontwikkeld voor de 
uitvoering van een space frame. Deze concepten hebben inzicht gegeven in de 
m6gelijke opbouw van een ASF en tevens in de 'beste' opbouw van een ASF. Bij de 
keuze van het 'beste' concept is onder andere rekening gehouden met de 
handelbaarheid van de sub-assemblages, de bereikbaarheid van de lasnaden en 
logistieke aspecten. 

Daarbij is tevens een analyse uitgevoerd naar geschikte productiemethoden voor een 
ASF. De uitkomst van de analyse is dat een ASF door middel van buigen, frezen & 
boren en MIG !assen gemaakt kan worden. De plaatdelen en de geextrudeerde 
profielen worden ingekocht. 

Vervolgens is een denkbeeldige fabriek opgezet waar de zojuist genoemde 
productiemethoden worden toegepast. De fabriek heeft een (normale) capaciteit van 
50.000 ASF' s per jaar. De input van de fabriek bestaat uit extrusies en plaatdelen van 
aluminium. Deze worden in de fabriek verwerkt tot sub-assemblages van een ASF. 
De sub-assemblages worden tenslotte vervoerd naar de auto-producent die de eind
assemblage voor zijn rekening neemt. 

Om het kostenplaatje van een ASF te kunnen bepalen zijn enkele bestaande kostprijs
simulatiemodellen geanalyseerd en nieuwe modellen gemaakt. De bestaande 
modellen zijn gebruikt als database. Deze modellen komen niet tot een goede 
inschatting van de kosten van een ASF. De nieuwe modellen geven middels een 
inzichtelijk rekenmodel wel een goede inschatting van de kosten van een ASF. Dit 
gebeurt op basis van de kosten van de input van de fabriek en de productiekosten 
van de sub-assemblages voor het ASF in de fabriek. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Herewith you find a thesis report entitled "Production methods and cost calculation 
for an aluminium space frame". With this report a student can finish his study 
Technische bedrijfskunde, Industrial Engineering and Management Science, at the 
Technical University of Eindhoven. 

The project, on which the report is based, is usually carried out outside the 
university, mostly at a Dutch company. For this report, the company is Hoogovens. 
This is a Dutch company with its headquarters in IJmuiden, The Netherlands. 

Hoogovens is an international player in the steel and aluminium market. With 
production plants in amongst others Belgium and Germany, Hoogovens produces 
steel and aluminium in many forms and ways. Hoogovens also makes high-end 
specific products made out of steel and/ or aluminium. Turnover of the company 
was DFL7.933.000 in 1996 with net profits reaching DFL326.000. 

The goal of this study is to select the 'best possible' production methods for 
production of an aluminium space frame (ASF). An ASF [see figure 1] is: 

A composition put together mainly with extruded aluminium profiles and 
optional aluminium sheets and ingots. These parts constitute a frame or cage, 
which is the main load carrying structure of the car. 

FIGURE 1: PICTURE OF AN ASF 

Also Hoogovens wants insight in the factors determining the cost of an ASF and the 
sensitivity of the total cost for these factors . 

To get to this goal a lot of current literature about ASF and production methods for 
aluminium has been studied. More insight was gained from studying the data and 
calculation methods in the cost simulation models from MIT (Massachusetts Institute 
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of Technology) and the Ibis models (Ibis associates). The MIT model is a model with 
a lot of information in its database. It provided insight in the cost and methods of 
calculating of a car based on a steel unibody (SUB). A SUB is: 

A composition of pressed steel sheets put together to form the main structure 
of the car. 

The other model, the Ibis model, targets to calculate the lifecycle cost of two kinds of 
cars. One based on a SUB; the other one based on an ASF. 

Literature Provided general insight 
Cost calculation models: 

MIT Detailed model with lots of data, 
calculates the cost of a SUB at 200.000 
cars per year, 
varying production rates possible 

Ibis Lif ecycle cost comparison model, 
calculates the cost of a SUB and an ASF 
at varying production rates 

TABLE 1: GAINING INSIGHT IN ASF's 

After studying the literature and the cost simulation models, enough insight in the 
subject was gained. The rest of the project could then be planned. The plan consisted 
of four phases: 
1. Finding a reference car as a basis for developing a specific ASF; 
2. Designing of different ASF' s based on the reference car; 
3. Analysing of the concepts: pros and cons; 
4. Determination of the most suitable production methods for an ASF. 

Phase 1: 

As a reference car a sedan was preferred. The reference car had to meet two 
important selection criteria: 
Criterion 1: the design of the car had to be up to date. This way the car can be 

used to compare with an ASF-to-be. 
Criterion 2: for practical purposes a design study had to be available. This way the 

ASF based on the reference car had a strong and realistic basis. 

The car which best met the selection criteria described above was the Ultralight Steel 
AutoBody (ULSAB). The ULSAB [see figure 2] is a design study conducted by 
Porsche Engineering at the instruction of 32 companies which are active worldwide 
on the steel market. A detailed design study is available and the ULSAB is still in its 
design phase. So both criteria are met perfectly. 
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FIGURE 2: PICTURE OF THE ULSAB 

Phase 2: 

Now that a reference car was found, different concepts of an ASF could be based on 
this mutual basis. Within the project a lot of concepts have been made up. In the 
process, a lot of insight in designing ASF' s and difficulties in this process was gained. 

Phase 3: 

All these concepts had their own advantages and disadvantages, their pros and cons. 
The concepts were subjected to a determination of the score they achieved on factors 
like: 
• Ease of handling in transport; 
• Ease of handling in making a sub-assembly ready for welding; 
• Ease of welding the sub-assembly. 

From the collection of concepts one 'best' concept was chosen to be the base space 
frame for the rest of the project. 

Phase 4: 

In the process of designing the different concepts a good understanding of 
production methods was gained. Now that a base concept was selected, a deeper 
look at these production methods could be made. In determining the most suitable 
production methods for an ASF the intended production rate was taken into account. 
This production rate is 50.000 cars per year. For this project it is assumed that the 
production of 50.000 cars per year makes up the break-even point in the cost of 
production of a SUB and an ASF. When the production rate is lower than 50.000 per 
year an ASF is cheaper, when the production rate exceeds 50.000 cars per year, 
production of a SUB is cheaper. 

Conclusion of the analysis was the selection of the following production methods: 
• Stretch bending for the aluminium profiles; 
• Milling and drilling of the profiles; 
• MIG (Metal Inert Gas) welding to put the profiles together. 

The selection process has taken an important assumption into account. The 
assumption is that production methods are to be selected for a factory that produces 
sub-assemblies, not entire space frames. This factory produces a certain set of sub
assemblies, specified in the chosen concept. These sub-assemblies are transported to 
the next in line, the car producer itself. 
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After completing these four steps a lack of knowledge about the cost of an ASF still 
existed. The available information had to be structured so that indications about 
costs could be deduced. The factory in which the sub-assemblies for the ASF' s were 
to be produced provided this structure. 
The goal was determination of the costs of the three production steps in the factory. 
For this the cost simulation models were re-examined to get useful cost data. This 
and all other useful information was put together in a new set of cost simulation 
models. These models each covered a piece of the production methods. One model 
for the cost of bending, one for the milling and drilling and one for welding. These 
three sub-models made up what is called the ADS model. ADS (Automotive Design 
Support) is the name of the business unit in which the project was fulfilled. 

Two aspects of the factory were subdued to deeper research. These were: 
1. The lay out of the workshop for the operator at the MIG welding process; 
2. The cost of transportation of the outgoing sub-assemblies. 

In determining the lay out of the workshop for the welding operator, most attention 
was given to two factors: 
1. Ease of handling of the parts and the welded sub-assembly; 
2. Walking distances for the operator to the containers with the parts and to the 

place where the welded sub-assembly had to be put. 

For the assessment of the transportation costs of the sub-assemblies, an indication of 
these costs was asked for at four transportation companies. Also, the cost of 
transportation by train was determined by a quotation of the national Railway 
Company. After checking with a self made calculation, it appeared that the cost 
quotation by the transportation companies were relatively high, up to three times 
higher. Most important conclusion was that the transportation cost depended mostly 
on the volume of the different sub-assemblies. 

With the information gathered in this last phase of the project, a price could be 
determined for an ASF. In table 2 an overview is given of the costs calculated for 
varying production rates in the ADS model and the costs according to the Ibis model 
(costs in Dutch guilders). 

Production rate (x 1.000) Cost of ASF 
Ibis model 200 Dfl 1.687 

50 Dfl 2.464 
40 Dfl 2.711 
20 Dfl 3.897 

ADS model 200 Dfl 1.715 
50 Dfl 1.756 
40 Dfl 1.771 
20 Dfl 1.859 

TABLE 2: COST OF ASF AT VARYING PRODUCTION RATES FOR IBIS AN ADS MODEL 
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The most important conclusions of this thesis project are: 
• Hoogovens has gained insight in the most suitable production processes for 

production of an aluminium space frame; 
• The important factors concerning the lay out of a workshop in the factory are 

determined; 
• The factors determining the cost of transportation of the sub-assemblies are 

recognised; 
• The factors making up the cost of an ASF are now known. 
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LIJST VAN BEGRIPPEN 

Stijfheid is de mate waarin een autostructuur de neiging vertoont tot buigen. Dit 
buigen kan zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting als in beide richtingen 
zijn. In dit geval spreekt men van buigstijfheid. 
Ook torsiekrachten spelen een rol bij een auto. De mate waarin een autostructuur 
torsiekrachten kan opvangen en tegengaan heet torsiestijfheid. 

Sterkte is de mate waarin een autostructuur krachten kan verdragen tot een bepaald 
punt. Voorbij dit punt breekt een bepaald onderdeel van de autostructuur. 
Aile drie deze krachten kunnen voor de hele auto warden bepaald maar ook voor elk 
onderdeel op zich. 

Aluminium space frame (ASF): 
een aluminium space frame is een samenstel van hoof dzakelijk aluminium 
profielen en eventuele aluminium plaatdelen en gietdelen. Samen vormen deze 
een soort raamwerk of kooi die de dragende structuur van de auto vormen. 

Stalen unibody (SUB): 
een verzameling van geperste stalen plaatdelen die opgebouwd warden om 
tezamen de BIW van de auto te vormen. 

Body-In-White (BIW): 
de kale structuur van een auto waar de buitenpanelen aangehangen warden. 

Buitenpanelen zijn de plaatdelen die de buitenkant van de auto vormen. Bij een 
space frame warden de buitenpanelen als buitenste laag op of aan het space frame 
gehangen. Ze worden aan het space frame bevestigd met technieken als lijmen, 
nieten, klinken of een soort schuif- of klikverbinding. 

ADS (Automotive Design Support): de afdeling waar mijn afstudeeronderzoek is 
uitgevoerd. Onderdeel van het Hoogovens concern. De afdeling houdt zich bezig 
met intelligence, communicatie, ontwerpen en strategiebepaling met betrekking tot 
de autoindustrie. 
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[i] INLEIDING 

Dit hoofdstuk heeft als doel de lezer inzicht te verschaffen in het bedrijf waar de 
afstudeeropdracht is vervuld. Ook geeft het aan hoe de opdracht tot stand is 
gekomen en wat de opdrachtformulering is. Verder geeft het een eerste aanzet tot de 
rest van het verslag. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 
Hoogovens is opgericht in 1918 als Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken N.V .. Vele andere staalbedrijven hebben bij de vestiging gekozen voor 
een locatie dichtbij de grondstoffen. Hoogovens koos voor een antler tactiek. Ze 
vestigde zich op een, uit logistiek oogpunt, gunstige plek. De eerste voorkeur, de 
Rotterdamse haven, vond geen doorgang vanwege (toekomstig) plaatsgebrek. De 
keus is uiteindelijk gevallen op IJmuiden. Hoogovens onderscheidt zich ook van de 
meeste concurrenten in die zin dat het een gemtegreerd staalbedrijf is. De productie 
van staal behelst alles tussen de aanvoer van ruwe ertsen en kolen tot de gewalste 
rollen staal. 

Anno 1997 is Koninklijke Hoogovens N.V. een bedrijf met ongeveer 18.000 
medewerkers [1]. Het bedrijf begeeft zich van oudsher op de staalmarkt en sinds 
1966 ook op de aluminium markt. De bedrijfsresultaten zijn sterk afhankelijk van de 
conjunctuur. Het laatste jaar heeft Hoogovens het goed gedaan met een nettowinst 
van fl 326 rniljoen. 
De organisatiestructuur van Hoogovens is weergegeven in bijlage 1.1. 

ADS (Automotive Design Support), de afdeling waar het afstudeerproject is 
uitgevoerd, behoort tot de corporate staven. ADS houdt zich bezig met: 
1. Het verzamelen van informatie over de automarkt en het bijhouden van 

ontwikkelingen hierin; 
2. Het samen met autofabrikanten uitdenken en ontwikkelen van (ontwerpen voor) 

auto's; 
3. Het bepalen van de strategie van Hoogovens voor wat betreft de 

automobielsector; 
4. Het communiceren met alle eenheden van Hoogovens die actief zijn op het gebied 

van toelevering aan de automobielmarkt. 

Hoogovens Aluminium Profieltechniek is ook actief op de automarkt [2,3]. De 
verschillende vestigingen in Duitsland en Belgie ontwikkelen en produceren 
aluminium onderdelen, plaatdelen en profielen, naar wens van de autofabrikanten. 

1.2 Aanleiding tot de opdracht 
Binnen de automarkt bestaat de wens om lichtere autostructuren mogelijk te maken 
[4,5,6,7,8] . Consumenten stellen de afgelopen jaren hogere eisen aan de veiligheid en 
het comfort van een auto. Hierdoor is het gewicht van een auto in een opwaartse 
spiraal terecht gekomen [9,10,11,12]. Voorbeelden van enkele gewichtsverhogende 
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delen zijn elektrische installaties om ramen te openen en stoelen te verzetten of 
veiligheidsstructuren zoals zwaardere deurbalken en airbags [13]. 

De autoindustrie wenst lichtere auto's omdat deze minder schadelijk kunnen zijn 
voor het milieu [14,15,16,17]. Een lichtere auto heeft minder energie (minder benzine, 
minder uitstoot) nodig om dezelfde prestaties te leveren als een zwaardere auto. 

Hoogovens ADS heeft deze trend in de automarkt waargenomen. Ze zijn er zelfs mee 
geconfronteerd omdat autobouwers aan ADS hulp vragen om het hierboven 
geschetste probleem op te lossen [2]. Hoogovens ADS is momenteel bezig met 
allerlei projecten om de autoindustrie op dit gebied van dienst te zijn. 
Een van deze projecten is het aluminium space frame (ASF). Het ASF betekent een 
doorbraak zowel op het gebied van materiaal als ook op het gebied van de structuur. 
Met een ASF beoogt men een gewichtsreductie tot 40% te bewerkstelligen en een 
verbetering van de eigenschappen van de structuur (stijfheid, sterkte) ten opzichte van 
de huidige stalen unibody (SUB) [13,18,19,20,21] . 

De uitleg van alle cursief geschreven begrippen staat in de 'Lijst van begrippen' 
(pagina XIV). In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de SUB en vooral op de ASF. 

1.3 Probleemstelling 
Uit bovengeschetste aanleiding tot de opdracht valt de probleemstelling van het 
onderzoek af te leiden. Hoogovens wil een aantal dingen te weten komen over het 
aluminium space frame. ADS bouwt zo kennis op en kan de klanten beter helpen. De 
probleemstelling bij het afstudeeronderzoek is: 

ADS heeft te weinig inzicht in de kostenopbouw en productie- en 
assemblageteclznologiee'n van een ASF. 

De probleemstelling bestaat uit de volgende punten: 
1. ADS is nog niet in staat een goede inschatting te maken van de mogelijke 

onderdelenreductie van een ASF ten opzichte van een SUB; 
2. ADS heeft onvoldoende inzicht in het fabricageproces van een ASF. ADS kan op 

basis van meer informatie hierover besluiten om zelf space frames te gaan maken 
of dit eventueel met een partner te doen; 

3. ADS weet niet voldoende over de gevoeligheden van de kosten van een ASF. Dit 
inzicht is belangrijk zowel bij de eventuele eigen productie als om klanten te 
kunnen helpen; 

4. ADS heeft ook de beschikking over kostprijs-simulatiemodellen. ADS heeft 
onvoldoende inzicht in de correctheid van de gegevens van de in de modellen 
gebruikte database. De database is gevoed met Amerikaanse gegevens en is 
daarom niet bruikbaar voor het berekenen van kosten van een in Europa gemaakt 
ASF in kleine jaarproducties. 

De hier genoemde kostprijs-simulatiemodellen komen uitgebreid ter sprake in 
hoofdstuk 5. 

1.4 Opdrachtformulering 
De opdracht voor dit afstudeerproject is als volgt omschreven: 
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• Analyseer de kostprijs-simulatiemodellen en controleer of de inputs en database 
van gegevens van de modellen juist zijn. Zo niet, pas de modellen dan voor zover 
nodig aan; 

• Geef een inschatting van de kosten van het maken van aluminium space frames; 
• Geef een indruk van de best mogelijke samenstelling van een aluminium space 

frame. Ontwikkel hiervoor altematieven. Stel hierbij ook de benodigde 
technologie voor het maken van de space frames vast. Bepaal de samenstelling en 
de onderdelen van de space frames. Bepaal ook uit hoeveel en uit welke 
onderdelen de space frames bestaan; 

• Ontwerp de productie lay-out van een fabriek waar de space frames gemaakt 
zouden moeten worden. 

De kostenbepaling is een iteratief proces. Bij de samenstelling van het space frame 
moet naar de kosten worden gekeken. Ditzelfde geldt voor het doorrekenen van 
(altematieven voor) de productie lay-out. 

1.5 Aanleiding tot de opdracht 
Om de volgende redenen kan dit afstudeeronderzoek nuttig zijn voor ADS: 
• ADS kan de klant beter dienen met een gefundeerde inschatting van de kosten. 

Ook is de gevoeligheid van de kosten dan bekend. Dit betekent dat men snel van 
verschillende concepten van een auto een kostenplaatje kan opzetten en deze 
onderling kan vergelijken; 

• Hoogovens kan besluiten om zelf space frames te gaan maken. De technologie die 
een dergelijke fabriek moet herbergen is bekend. Hoogovens krijgt zo een goed 
beeld van wat deze fabriek zal gaan kosten en of voldoende technologische kennis 
hiervoor in huis is; 

• Ook kan Hoogovens besluiten niet te investeren in een fabriek maar wel ASF' s te 
gaan maken. Dit zou dan moeten gebeuren met behulp van anderen. Hierbij is 
Hoo gov ens de 'hoofdaannemer' van het project met hieronder 'onderaannemers'. 
Minima al een van deze 'onderaannemers' draagt zorg voor de productie. 
Hoogovens kan dan snel een geschikte partner zoeken omdat bekend is wat deze 
aan technologische kennis in huis moet hebben. 

1.6 Afbakening van de opdracht 
Het doel van deze paragraaf is de lezer duidelijk te maken wat precies wel en wat 
niet tot de opdracht behoort. Dit bepaalt namelijk welke onderwerpen wel of niet 
worden aangesneden en de diepgang hierin. 

De afbakening van de opdracht wordt per punt bekeken: 
• De analyse van de kostprijs-simulatiemodellen is geen diepgaande 

wetenschappelijke of rekenkundige bewerking. De databases worden niet 
volledig aangepast met Europese gegevens. Ook niet voor het rekenen met 
gegevens van een space frame. Verder wordt geen poging gedaan eenzelfde 
model op te zetten voor een space frame. 
Foute of gedateerde gegevens in het model worden wel aangepast. De modellen 
hebben een Amerikaanse oorsprong. Daarom moeten de belangrijkste variabelen 
de Europese waarden krijgen. De aanpassingen komen op een lijst van errata te 
staan. Voor de berekeningen worden de aangepaste gegevens gebruikt. 
De modellen kunnen worden gebruikt als een database bij het onderzoek; 
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• Het bepalen van de kosten van een space frame levert geen exacte kostprijs op. 
Wei wordt aangegeven hoe de kosten van een space frame zijn opgebouwd en 
wordt een schatting gemaakt van deze kosten; 

• Het ontwikkelen van altematieve ontwerpen voor een space frame beperkt zich 
tot een globaal niveau. Wei worden meerdere opties uitgewerkt op sulr 
assemblageniveau en onderdeelniveau. Dit houdt in dat wordt gegeven uit 
hoeveel en welke sulrassemblages en onderdelen een concept is opgebouwd. 
Een schatting voor de onderdelenreductie, mogelijk door toepassing van een 
space frame, is hieruit afgeleid. Inzicht in de keuze van de technologie die het 
beste kan worden gebruikt bij productie van een space frame vloeit hier 
logischerwijze uit voort; 

• De lay-out van de fabriek die wordt ontwikkeld, geeft een indicatie van hoe een 
werkplek eruit kan zien. Een exacte lay-out van machines, voorraadpunten en 
dergelijke komt hierbij niet tot stand. 

• Bij de behandeling van de logistieke aspecten van de goederenstroom wordt 
alleen gekeken naar de goederenstroom van de uitgaande sulrassemblages. Dit is 
de goederenstroom tussen mijn fabriek en de fabriek van de autoproducent. 

Het belangrijkste doel van dit af studeeronderzoek is de bepaling van de 
kostencalculatie van een space frame. Het bepalen van de beste productietechnologie 
en een goede lay-out zijn subdoelen hiervan. De reden waarom deze aspecten 
interessant zijn voor Hoogovens, heeft te maken met de achtergrond van de 
opdracht. 

1. 7 Onderzoeksplan 
Bij de vervulling van een afstudeeropdracht hoort een doordacht onderzoeksplan. 
Het onderzoeksplan voor de afstudeeropdracht beschreven in dit verslag bevat de 
volgende hoofdpunten: 
• Literatuurstudie: de literatuurstudie heeft als doel inzicht te verkrijgen in wat 

space frames zijn; 
• Het bepalen van een referentiekader: deze stap maakt dat het ontwikkelen van 

concepten gestoeld is op een realistisch basisconcept. Verder is het nodig dat het 
space frame wordt vergeleken met de huidige stalen unibody. Dit is nodig om een 
waarheidsgetrouw beeld te krijgen en om de mogelijke onderdelenreductie te 
bepalen; 

• Ontwikkelen van concepten: dit geeft inzicht in het space frame zelf. Verder geeft 
het aan wat de gevoeligheid van de kosten en gewenste productietechnologieen 
van het space frame zijn voor een bepaald concept; 

• Onderzoeken van modellen: deze stap geeft inzicht in de kostenbepalende 
factoren bij het maken van een space frame; 

• Keuze van productietechnologie: na het ontwikkelen van de concepten en het 
onderzoeken van de modellen kan warden vastgelegd welke 
productietechnologieen geschikt zijn voor het maken van een space frame; 

• Bepalen van kosten van technologie: hierbij wordt gekeken naar het kostenplaatje 
van de technologie, gegeven de lage jaarproductie van een space frame; 

• Bepaling van outillage en lay-out: voor een denkbeeldige fabriek moeten de 
outillage en de lay-out warden bepaald; 

• Bepaling van de kosten van een space frame: tenslotte ontstaat een kostenplaatje 
van een space frame. 
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AUTOSTRUCTUREN 
In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke begrippen, die in dit verslag gebruikt 
zijn, uiteengezet. Aangezien dit verslag vooral gaat over het space frame is inzicht 
hierin en in gerelateerde begrippen van belang. Pas dan kan het verslag naar waarde 
worden gelezen. 

2.1 Beschrijving van de Body-In-White 
Een Body-In-White (BIW) is een 'kale' auto [4,13,22]. BIW is de Engelse vertaling van 
wat we in Nederland beter kennen als de carrosserie. Een BIW [zie afbeelding 2.1] 
bestaat uit twee delen: 
1. De structuur van de auto: dit is de 'basis van de auto'. Aan, in en op deze 

basisstructuur worden de andere onderdelen van de auto bevestigd; 
2. De delen die aan deze structuur worden gehangen: dit zijn vaak niet de 

buitenpanelen. Het zijn plaatdelen die de BIW nodig heeft om zijn functie te 
kunnen vervullen. 

AFBEELDING 2.1: EEN BIW, IN DIT GEVAL EEN SUB 

De functie van de BIW is tweeledig: 
1. Het is de 'binnenkant' van de auto waar de buitenpanelen van de auto aan/ op 

bevestigd kunnen worden. Ook kunnen de structurele delen zoals bijvoorbeeld 
achter- en vooras en de motor er ingezet worden; 

2. Het biedt de benodigde bescherming voor de passagiers tegen letsel (passieve 
veiligheid). 

In dit verslag komen twee autostructuren aan bod, de SUB (stalen unibody) en het 
ASF (aluminium space frame). Beide zijn een vorm van de BIW. 
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2.2 De stalen unibody 
De eerste toepassingsvorm van de BIW is de stalen unibody (SUB). Verreweg het 
merendeel van de huidige auto's wordt opgebouwd middels een SUB. 

Een stalen unibody [zie afbeelding 2.2) is: 

een verzameling van geperste stalen plaatdelen die opgebouwd warden om 
tezamen de BIWvan de auto te vormen. 

Voor een afbeelding van een SUB; zie afbeelding 2.1. 

Enkele voor- en nadelen van de SUB, vooral in vergelijking met het aluminium space 
frame, zijn de volgende: 

Voordelen Nadelen 
1. bekende technologie 1. hoge investering in matrijzen bij lage 

jaarprod uctie 
2. bekend metaal binnen de autoindustrie 2. staal is relatief zwaar 
3. staal is relatief goedkoop 3. 
TABEL 2.1: VOOR- EN NADELEN SUB (TEN OPZICHTE VAN ASF) 

De technologieen die worden gebruikt bij het maken van een SUB, onderverdeeld 
naar productie en assemblage, worden hier vermeld. Aangezien een SUB alleen maar 
staalplaten bevat is de enige productietechnologie het persen van staalplaten. Bij de 
assemblage van deze verzameling staalplaten wordt de puntlas technologie, ook 
weerstandlas genoemd, gebruikt. 

Tenslotte nog een belangrijk aspect. Een SUB is niet de volledige dragende structuur 
van de auto. Bij de SUB wordt ook rekening gehouden met de bijdrage die de 
buitenpanelen leveren aan de stijfheid en sterkte van de auto. 

2.3 Het aluminium space frame 
De tweede verschijningsvorm van de Body-In-White (BIW) is het onderwerp waar 
het afstudeerproject om draait: het aluminium space frame [zie afbeelding 2.3). Een 
heldere eensluidende definitie van een space frame is moeilijk te geven. Vooral daar 
de personen en fabrikanten die met een space frame te maken hebben bijna allemaal 
een net iets andere visie hebben op wat een space frame is[18,19,20,21,23,24). Om 
toch enig houvast te geven wordt hier een definitie gegeven. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat deze niet de pretentie heeft de definitie te zijn of wetenschappelijk 
correct te zijn. 

Een aluminium space frame is een samenstel van hoofdzakelijk aluminium 
profielen en eventuele aluminium plaatdelen en gietdelen. Samen vormen 
deze een soort raamwerk of kooi die de dragende structuur van de auto 
vormen. 
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AFBEELDING 2.2: EEN ALUMINIUM SPACE FRAME 

Een space frame heeft een drieledige functie: 
1. Het is de dragende structuur van de auto [18,19,20,21] . Dit betekent dat het de 

benodigde stijfheid en sterkte aan een auto geeft; 
2. Het is de structuur waaraan de buitenpanelen van de auto 'opgehangen' warden; 
3. Het is de kooi (lees: omsloten ruimte) waarin de passagiers moeten vertoeven. 

Deze moet bij een ongeval de noodzakelijke bescherming bieden tegen letsel. 

De functie is dus anders dan bij de stalen unibody. Een SUB is niet de volledige 
dragende structuur van de auto, een ASF is dat wel. 
Van het space frame zelf is vaak niets te zien aan de buitenkant. Het space frame is 
gewoonlijk bedekt met de buitenpanelen zodat het geheel aan het oog wordt 
onttrokken. 

In het space frame zelf zitten, afhankelijk van de definitie, ook plaatdelen. Mijns 
inziens moeten bepaalde plaatdelen wel tot het space frame warden gerekend. 
Plaatdelen die bijdragen aan de stijfheid en/ of sterkte van de structuur horen bij een 
space frame omdat het bieden van stijfheid en sterkte een functie is van een space 
frame. Daarom wordt in dit verslag steeds uitgegaan van een space frame met 
plaatdelen. 

2.3.1 Een overzicht van bestaande aluminium space frames in 
serieproductie 

Media 1997 bestaan er slechts drie in serie verkochte auto's waarin een space frame 
wordt gebruikt. Dit zijn de: 

Audi AB [bijlage 2.1]: 

bovenklasse auto; space frame met een gewicht van 210 kg. 140 kg 
gewichtsbesparing. Jaarproductie ± 15.000; 
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Renault Spider [bijlage 2.2]: 

sportwagen; space frame gewicht 115 kg. 30% gewichtsbesparing op het 
totaalgewicht van de auto (790 kg). Jaarproductie honderd(en); 

Lotus Elise [bijlage 2.3]: 

sportwagen; space frame gewicht 65 kg (zonder stalen sub-assemblage van 
de achterkant). Jaarproductie 700 stuks. 

In bijlage 2.4 staan nog andere space frames vermeld. 

Uit bovenstaande jaarproducties blijkt dat de toepassingen van het space frame 
concept beperkt blijven tot relatief kleine of zeer kleine jaarproducties. Ter 
vergelijking; van de Opel Astra of de Volkswagen Golf worden per jaar 
respectievelijk rond de 650.000 stuks en 750.000 stuks geproduceerd [25]. In de 
volgende paragraaf wordt op de problematiek rondom de jaarproductie dieper 
ingegaan. 

2.4 De voordelen van bet aluminium space frame 
Om als nieuwe technologie een plaats te verdienen tussen de gevestigde 
technologieen van de autoindustrie moet je veel in huis hebben. Het feit dat het space 
frame reeds toepassingen heeft gevonden binnen de autoindustrie, duidt er al op dat 
het space frame zeker voordelen biedt. Maar wat zijn deze voordelen? En wanneer 
komen deze het best tot hun recht? 

De toepassingen die het space frame medio 1997 heeft zijn (zie de vorige paragraaf) 
een bovenklasse sedan en twee exclusieve sportauto' s. Maar niet in een Opel Astra of 
Volkswagen Golf. Waarom vindt het space frame juist in de exclusieve auto's een 
toepassing? 

Voordelen space frame concept: 

• Het space frame concept is heel inzichtelijk. Het is relatief makkelijk om een frame 
voor een auto te ontwerpen dat uit profielen bestaat. Het ontwerpen van een SUB 
is moeilijker omdat deze meer wordt 'opgebouwd' uit plaatdelen die samen 
profielen moeten gaan vormen; 

• Mede om bovenstaande reden lijkt het makkelijker om voor een nieuwe auto een 
space frame te ontwerpen dan een unibody [14]. Als een volledig nieuwe auto 
ontworpen moet worden kan er geen gebruik gemaakt van vorige ontwerpen die 
deels meegenomen worden in het nieuwe ontwerp. De auto wordt dan vanaf de 
basis opgebouwd. Het ontwerpen van een space frame is dan eenvoudiger en 
waarschijnlijk ook sneller dan het ontwerpen van een unibody. De ontwerpers 
moeten dan wel ervaring hebben in het werken met space frames, ze hebben al 
een groot deel van de leercurve doorlopen; 

• De initiele investering in de assemblage- en vooral in de productietechnologie is 
lager als een ASF in een relatief kleine jaarserie wordt gemaakt [13,15,16,26,27]. 
Dit houdt in dat de jaarproductie minder is dan 50.000. Deze 50.000 is geen 
duidelijke grens maar een getal dat in de literatuur regelmatig opduikt. Op basis 
van alle informatie die rnij ter beschikking heeft gestaan in het afstudeerproject, 
lijkt het rnij ook een realistisch getal. Het verschil in investering zit vooral in het 
verschil in kosten van de matrijzen (f500.000 per onderdeel) die nodig zijn om de 
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staalplaten te persen en de matrijzen (£7.500 per onderdeel) die bij de extrusie 
nodig zijn; 

• Een space frame kan voor eenzelfde BIW met minder onderdelen toe dan een 
unibody [16]. Voor een groot deel ligt <lit aan het volgende. Een space frame 
bestaat voor een deel uit lange profielen die gevormd worden door een enkel 
onderdeel. In een unibody moeten allerlei profielen worden gevormd door 
plaatdelen. Om met plaatdelen een profiel te maken zijn minimaal twee 
onderdelen ( die ieder een helft opmaken) nodig; 

• Een space frame is lichter dan een vergelijkbare unibody [16]. Dit komt ten eerste 
omdat er minder onderdelen nodig zijn. Maar ook is bij het vormgeven van een 
BIW middels een (space) frame in totaal minder materiaal nodig dan bij een 
unibody. En een lichtere auto is een goedkopere auto in het gebruik; denk aan 
brandstofverbruik en wegenbelasting. 

Voordelen aluminium: 

• De waarde van hergebruikt aluminium is relatief hoog [23,28,29]. Dit betekent <lat 
een ASF bij het disassembleren en hergebruiken relatief veel geld oplevert; 

• De beschikbaarheid van aluminium is wereldwijd groot [29] . Aluminium is het 
meest voor komende metaal in de aardkorst; 

• Hergebruikt aluminium is van een even goede kwaliteit als primair aluminium 
[29]. Op de lange termijn kan een groot deel van de vraag worden voorzien uit 
hergebruikt aluminium. Dit secundaire aluminium is 5 tot 10 maal goedkoper dan 
primair. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het feit <lat bij de productie van 
primair aluminium tussen de 5 tot 20 maal meer energie nodig is; 

• Het feit <lat secundair aluminium van zo een goede kwaliteit is betekent ook <lat 
er maar weinig aluminium op de schroothoop terecht komt [6]. Dit is goed voor 
het milieu. Daar komt bij <lat de energie nodig om aluminium te recyclen lager is 
dan de energie benodigd om staal te recyclen; 

• Het laatste en wellicht grootste voordeel van aluminium is het lage gewicht [28]. 
Aluminium weegt per volume-eenheid een derde van staal. Bij gelijk blijvende 
stijfheid en sterkte voor een bepaald onderdeel kan een gewichtsreductie van 50% 
worden bereikt. 

Nadelen space frame concept: 

• Een space frame is niet geoptimaliseerd naar gewicht [18,19]. Daarmee bedoel ik 
<lat bij het maken van een space frame er van uit wordt gegaan <lat het space 
frame het enige deel van de auto is <lat bijdraagt aan de stijfheid en sterkte. In de 
praktijk dragen de buitenpanelen van de auto echter ook bij aan de stijfheid en 
sterkte. Dit betekent <lat het space frame' zwaarder' wordt ontworpen dan strikt 
noodzakelijk is; 

• Een nadeel van het space frame concept is <lat het economies of scale effect klein is 
[13,18,26]. Dat wil zeggen <lat bij een stijging in de jaarproductie de kosten van 
een ASF niet evenveel afnemen als bij een SUB. Dit verklaart tevens <lat er een 
omslagpunt bestaat in de maakkosten van een space frame en van een unibody. 
Binnen het afstudeerproject is <lit omslagpunt ingeschat op 50.000. Onder een 
jaarproductie van 50.000 is een aluminium space frame goedkoper om te maken. 
Boven de 50.000 is een SUB goedkoper. 
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Nadelen aluminium: 

• Er is een beperkte kennis van op grote schaal produceren en assembleren van 
aluminium constructies [26]. Pas de laatste aantal jaren is binnen de autoindustrie 
het gebruik van aluminium echt toegenomen; 

• Aluminium is duur ten opzichte van staal [8,28,29]. De prijs van het aluminium 
dat nodig is voor een ASF is ongeveer fl 8,- per kg extrusie, fl 12,- per kg voor een 
gietdeel en een plaatdeel kost, afhankelijk van de oppervlakte-kwaliteit, tussen de 
fl 5,- en fl 8,- per kg. Ter vergelijk; een staalplaat kost ongeveer fl 1,50 tot fl 2,- per 
kg. Hierbij zijn de gereedschapskosten meegeteld in de materiaalprijs; 

• De prijs van aluminium schommelt in de tijd [10]. De prijsvorming van bauxiet 
(de grondstof voor aluminium) en aluminium halffabricaten (zoals extrusies) is 
niet constant in de tijd [zie bijlage 2.5]. 

2.5 Een referentie om mee te werken 
Het is wenselijk om het space frame concept te vergelijken met het alternatief, de 
stalen unibody. Deze vergelijking dient twee doelen. Orn te beginnen verschaft het 
inzicht in het verschil tussen het aluminium space frame en de SUB. Door dit 
referentiekader wordt beter duidelijk wat een ASF precies is. Maar ook geeft het 
refereren van het ASF concept aan het SUB concept een beeld van wat beter of 
slechter is aan een ASF. Het geeft een indicatie van wanneer een ASF voordelen 
biedt. Uit de vergelijking van het ASF en de SUB kan tevens een onderdelenreductie 
worden af geleid. 
Het referentiekader geeft een houvast bij het bestuderen van het ASF. 

2.6 De keuze van de referentie-auto 
Het constateren dat een referentiekader nodig is, is niet genoeg. De vraag die zich 
meteen voordoet is: "Wat moeten de eigenschappen van de referentie-auto zijn om 
hem tot een goede referentie-auto te maken ?". Met de vergelijking van het ASF met 
een SUB referentie-auto moet een beeld ontstaan van de 'plaats' van het space frame. 
Hoe goed kornt het ASF uit de bus? Wat zijn specifieke voor- en nadelen? Deze en 
andere vragen moeten beantwoord worden. Bij de keuze van de referentie-auto 
spelen de volgende punten een rol: 
1. De vorm van de auto; 
2. De 'technologische nieuwheid' van de auto; 
3. De beschikbaarheid van relevante gegevens; 
4. De jaarproductie. 
Deze punten worden hieronder verder uitgediept. 

Allereerst rnoet worden bepaald wat de carrosserievorm van het te 'ontwerpen' 
space frame moet zijn. De tot dit moment bestaande in serie geproduceerde 
toepassingen zijn een luxe sedan en twee sportwagens. De voordelen van het space 
frame lijken vooral te liggen in de gewichtsbesparing. Deze besparing is bij grote 
auto's belangrijk orndat deze anders erg zwaar kunnen worden. Bij sportauto's is de 
besparing juist van belang omdat gewicht hier in hoge mate de prestaties van de 
auto bepaalt. 
De keuze voor een referentie-auto valt om praktische redenen op een grote sedan. 
Om twee redenen is de keuze voor een sportauto niet aan te bevelen. Ten eerste is 
elke sportauto zeer verschillend. Dit rnaakt dat ze slecht te vergelijken zijn. En het 
feit dat ze goed te vergelijken zijn is juist het belangrijkste aspect van een referentie-
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auto. Ten tweede worden er weinig sportauto' s geproduceerd. Een sportauto als 
referentie-auto geeft geen realistisch beeld. 

De grote sedan die de uiteindelijke referentie-auto moet worden moet aan de 
volgende eisen voldoen: 
• Hij moet up-to-date zijn. De technologische ontwikkeling in de autoindustrie staat 

niet stil. Bijna elke nieuwe (versie van een) auto is beter dan de voorgaande. Beter 
houdt in; minder onderdelen, zuiniger, veiliger, comfortabeler, goedkopere 
materialen, beter recyclebaar etc .. De referentie-auto moet daarom het nieuwste 
van het nieuwste zijn; 

• Om praktische redenen moeten er allerlei gegevens over bekend of te achterhalen 
zijn. liefst moet er een afbeelding van zijn, het aantal onderdelen moet bekend 
zijn en de maatvoering en het gewicht moeten bekend zijn. 

Bij de keuze een referentie-auto komt al snel het beeld van een bestaande auto naar 
voren. De vraag is echter of dit noodzakelijk of zelfs logisch is. Feitelijk voldoet geen. 
enkele rondrijdende auto aan het criterium van up-to-date zijn. De tijdsduur tussen 
het vastleggen van de ontwerp- en productieparameters is al gauw een half jaar [14]. 
De referentie-auto kan juist beter een auto zijn die nog niet rond rijdt. Maar dan moet 
het wel een auto zijn die al volledig is uitgedacht. Anders zijn immers de benodigde 
gegevens voor het opzetten van de vergelijking niet voorhanden. 

Tenslotte is het de vraag of de referentie-auto ook een laag productievolume moet 
hebben. Immers een space frame lijkt het meest geschikt te zijn in het geval van een 
lage jaarproductie (zie de vorige paragraaf). Een space frame komt het meest tot zijn 
recht bij een jaarproductie van 50.000 of minder. Van een SUB komt de jaarproductie 
vaak uit op 200.000 stuks. Ondanks dat bij het ontwerp van een auto rekening wordt 
gehouden met hoe en in welke hoeveelheid deze geproduceerd gaat worden, is dit 
geen reden om geen auto met een hoge jaarproductie als referentie-auto te kunnen 
nemen. De verschillen in het ontwerp van een auto, met een stalen unibody want 
daar gaat het hier over, zijn niet zo groot dat dit voldoende reden is om af te zien van 
een grootserie auto. 

De keuze is uiteindelijk gevallen op de Ultralight Steel Auto Body (Ul.SAB) als 
referentie-auto. De Ul.SAB is zoals de naam al aangeeft geen volledige auto maar 
slechts de 'body' waarmee de structuur van de auto wordt bedoeld. De volgende 
paragraaf is aan deze referentie-auto gewijd. 

2.7 De ULSAB 
De Ultralight Steel Auto Body (Ul.SAB) is een ontwerp van een Body-In-White van 
een stalen auto [zie afbeeldingen 2.1 en 2.2] [4]. Het ontwerp is het resultaat van een 
studie die als doelstelling heeft een 20% lichtere BIW te ontwerpen zonder dat 
bepaalde minimale eisen ten aanzien van bijvoorbeeld het gebied van de stijfheid 
worden overschreden. De studie wordt uitgevoerd door Porsche Engineering 
Services met ondersteuning van maar lief st 32 toonaangevende staalbedrijven, 
verspreid over de hele wereld. Onder deze bedrijven bevindt zich ook Hoogovens. 

Het doel van de Ul.SAB studie is feitelijk hetzelfde als wat men nastreeft bij 
bestudering van een aluminium space frame. Beide concepten moeten resulteren in 
een vermindering van het gewicht en een vermindering van het aantal onderdelen. 
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De voordelen hiervan zijn geringer materiaalverbruik, lagere productie- en logistieke 
kosten en lagere kosten in het gebruik van de auto door het lagere gewicht. 

De ULSAB zelf is binnen de studie ontstaan na een aantal verbeterslagen van een 
gewone stalen unibody. De doelstelling van de studie is gelegd bij de 'auto van de 
toekomst'. Dit houdt in dat de criteria van onder andere het gewicht en het aantal 
onderdelen niet bepaald zijn, kijkend naar de huidige SUB. Ze zijn bepaald door te 
kijken naar een SUB zoals deze er over een aantal jaar uit moet zien. Hierbij is 
rekening gehouden met het feit dat een auto die nu wordt ontworpen pas over een 
aantal jaar echt rond rijdt. 

AFBEELDING 2.3: DE ULSAB 

Afbeelding 2.3 geeft een indruk van hoe de ULSAB er uitziet [zie ook bijlage 2.6]. In 
bijlage 2.6 is de 'exploded view' gegeven van de ULSAB. Hieruit kan de opbouw van 
de BIW van de ULSAB voor wat betreft onderdelen gehaald worden. Als voorbeeld 
van een soort 'exploded view' van een space frame verwijs ik de lezer naar bijlage 
2.7. Hierin is het ontwerp voor een space frame van de Opel Maxx getoond. Hier is 
geen onderdeelniveau in aangebracht, zoals bij de ULSAB, maar wordt de indeling in 
sub-assemblages getoond. 

De ULSAB moet volgens de ontwerpers een duidelijke verbetering opleveren ten 
aanzien van het aantal onderdelen, het gewicht, de buigstijfheid, de torsiestijfheid en 
de productiekosten. Het aantal onderdelen is teruggebracht van 250 tot 169, een 
besparing van 32%. Het gewicht is gereduceerd tot 205 kg, 24% minder dan de 
oorspronkelijke 271 kg. Hoe zijn deze besparingen mogelijk? De besparingen in de 
ULSAB zijn het gevolg van het toepassen van een aantal nieuwe technologieen. 
Welke technologieen dit precies zijn, gaat buiten dit onderzoek. Wel is het 
interessant om te vermelden dat deze technologieen nog in de kinderschoenen staan. 
Er moet nog meer onderzoek worden verricht naar de aannames die zijn gemaakt 
over de technologieen, zowel qua toepasbaarheid als qua kosten. 
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DENKEN IN CONCEPTEN 

Het ontwikkelen en analyseren van concepten heeft een groot deel van dit 
afstudeerproject in beslag genomen. Het is een nuttige exercitie geweest om de 
volgende redenen. Het heeft me inzicht gegeven in: 
• Wat een BIW (Body-In-White) is; 
• Wat het verschil is tussen een stalen BIW en een aluminium BIW; 
• Wat rnogelijke uitvoeringsvorrnen zijn van een space frame; 
• Wat de voor- en nadelen zijn van verschillende uitvoeringen van een space frame. 

Een aantal verschillende uitvoeringen van het space frame is op papier gezet. Deze 
zijn onderzocht op de voor- en nadelen (zie paragraaf 3.2;' Analyse van de 
concepten'). Uiteindelijk is er een concept gekozen dat ertoe diende het uiteindelijke 
doel, naast het verkrijgen van inzicht, te vervullen. Dit doel is tweeledig. Ten eerste is 
het een concreet punt van de opdracht: het bepalen van de rnogelijke 
onderdelenreductie door toepassing van een space frame. Ten tweede is het gekozen 
space frame een 'houvast' voor het resterende project. Binnen dit verslag wordt dit 
space frame ook als voorbeeld genomen van 'het' ASF (aluminium space frame). 

3.1 Behandeling van de concepten 
Door de in het begin van de afstudeerperiode uitgevoerde literatuurstudie is inzicht 
verkregen in space frames. Orn echter het concept van het space frame beter te 
begrijpen was het nodig om een en ander te visualiseren. Hierbij zijn altematieve 
'ontwerpen' van een space frame op papier gezet [zie bijlage 3.1, 3.2 en 3.3]. Deze 
alternatieven hebben elk hun eigen invulling wat betreft de opbouw, de hoeveelheid 
onderdelen en de indeling in sub-assemblages. Van elk altematief heb ik de voor- en 
nadelen onderzocht. 

In principe kunnen oneindig veel concepten van een space frame worden 
ontworpen. Binnen het afstudeerproject is slechts gezocht naar concepten die nuttig 
zijn ten aanzien van de doelstelling voor het ontwerpen van de concepten. De te 
ontwerpen concepten rnoeten bijdragen aan het inzicht in de rnogelijke 
onderdelenreductie. Tegelijkertijd moet het ontwerp 'goed' zijn in die zin dat het 
rekening houdt met zaken als aantal bewerkingen en logistiek. De concepten kunnen 
onderling vergeleken worden en de 'beste' kan worden gekozen als 'houvast'. 

Hoe goed een ontwerp van een space frame is, hangt af van wat voor een soort auto 
men errnee wil rnaken. Hierrnee doel ik vooral op de jaarproductie van de auto. Het 
rnaakt uit voor het ontwerp of een zeer exclusieve auto met een jaarproductie van 
1.000 stuks ontworpen rnoet worden of een auto a 50.000 per jaar. Met dit punt is 
slechts zijdelings rekening gehouden in het bepalen van het 'beste' concept. Het 
uiteindelijke concept is een soort gulden middenweg; het is niet bedoeld voor een 
echt kleine jaarproductie en niet voor een echt grote, rnaar voor een jaarproductie 
tussen de 10.000 en 40.000. 

De concepten zijn in eerste instantie zo ontworpen dat een bepaald aspect van het 
space frame geoptimaliseerd wordt zonder rekening te houden met andere aspecten. 
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In deze zin is het een soort ceteris paribus analyse. Om een aantal voorbeelden te 
geven; er is een concept met zo min mogelijk onderdelen, met zo min mogelijk 
gebogen onderdelen en met zo min mogelijk plaatdelen. 

Een tweede stap is geweest om de 'maakbaarheid' en 'assembleerbaarheid' van het 
concept te vergroten. Hierbij moet dan een afweging worden gemaakt tussen het 
aantal onderdelen, de complexiteit, het aantal benodigde bewerkingen per onderdeel 
en de uiteindelijke kosten. 

Om een indruk te geven van de analyse die is verricht binnen het project volgt een 
korte beschrijving van enige concepten. Ook wordt een uiteenzetting gegeven van de 
analyse die hierop is uitgevoerd. 
Volgende concepten van de indeling in sub-assemblages geven een representatief 
beeld van de concepten die zijn uitgedacht: 

Optie 1 Optie 2 Optie 3 

Sub-assemblages Voorkant; Voorkant boven; Voorkant links; 
Kooi; Bodem; Voorkant rechts; 

Achterkant. zijwand links; Bodem; 
zijwand rechts; zijwand links; 

achterkant boven; zijwand rechts; 
achter onder; achterkant boven; 

losse dakprofielen. achter onder; 
losse dakprofielen. 

TABEL 3.1: INDELING IN SUB-ASSEMBLAGES VAN DE DRIE OPTIES 

Bij de indeling van optie 1 [zie bijlage 3.1] bestaat de kooi uit de bodem, de 
zijwanden en de dakprofielen. Voor een afbeeldingen van opties 2 en 3; zie bijlage 3.2 
en3.3. 

3.2 Analyse van de concepten 
Bij de analyse van de concepten is gelet op: 
• Moeilijkheid bij intern transport (aantal, grootte en vorm van de sub

assemblages); 
• Moeilijkheid van het lassen (zowel bereikbaarheid door de robot als 

hanteerbaarheid voor de operator); 
• Moeilijkheid van extern transport (vervoer naar de autoproducent). 

Eerst word en van de drie opties bekeken hoe goed ze 'scoren' op de bovenstaande 
drie factoren. Daarna wordt de beste optie gekozen. Deze scores van de drie opties 
hoeven slechts een beeld te geven van de score ten opzichte van elkaar. Er hoeft geen 
exact waardeoordeel te worden gegeven, slechts een relatief. Daarom is in 
onderstaande tabel een rangorde aangehouden. Een 1 geeft aan dat het concept of de 
betreffende factor het beste scoort, een 3 betekent relatief de slechtste score. De scores 
worden in de tekst toegelicht. 
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Optie 1 Optie 2 Optie 3 
intern transport 3 1 2 
Moeilijkheid 3 2 1 
extern transport 3 2 1 
TABEL 3.2: KWANTITATIEVE VERGELIJKING VAN DE CONCEPTEN OP DRIE FACTOREN 

De eerste optie heeft slechts drie sub-assemblages. Dit maakt de besturing van de 
goederenstroom relatief eenvoudig. Het feit dat de sub-assemblages volumineus zijn, 
houdt een nadeel in voor het intern en extern transport. Dit wordt moeilijker en 
duurder omdat ze minder goed handelbaar zijn en er minder op of in een 
transportmiddel passen. Ook maakt dit het lassen van de sub-assemblages 
moeilijker. De hanteerbaarheid voor de lasser is slecht. En de bereikbaarheid door de 
robot van de plaatsen waar gelast moet worden kan ook een probleem gaan vormen. 

Optie 2 heeft zeven (de losse dakprofielen zijn als een sub-assemblage geteld) sub
assemblages waarbij de bodem sub-assemblage relatief groot is. Hier zijn de sub
assemblages niet volumineus. Dit geeft voordelen bij de logistiek, intern en extern, en 
bij de handelbaarheid. De operator bij het lasproces kan de platte sub-assemblages 
makkelijker opspannen, omspannen en uit de lasmal halen. Wel kunnen de sub
assemblages van de zijwanden en de bodem door hun grootte problemen 
veroorzaken bij het hanteren. De bereikbaarheid van de sub-assemblages door de 
lasrobot is relatief goed omdat ze plat zijn. De robot kan dan makkelijker bij de 
lasnaden komen. 

Optie 3 bestaat uit acht relatief kleine sub-assemblages. Deze sub-assemblages zijn 
allen vrij plat, niet volumineus. Dit biedt voordelen bij het transport, zowel internals 
extern. Een tweede voordeel van platte sub-assemblages is dat de bereikbaarheid bij 
het lassen relatief goed is. Ook zijn ze over het algemeen makkelijker hanteerbaar 
dan een volumineuze sub-assemblages. 

Uit de analyse van de drie opties blijkt dat de eerste optie problemen geeft bij het 
transport, intern en extern, en bij het lassen. Opties 2 en 3 scoren op het eerste gezicht 
ongeveer even goed op de drie aspecten. Toch gaat mijn voorkeur uit naar optie 3 en 
wel om de volgende redenen. 
Optie 3 heeft slechts een sub-assemblage meer dan optie 2. Optie 2 heeft daarentegen 
de grote moeilijk hanteerbare bodem sub-assemblage. Het lijkt verstandiger om te 
kiezen voor een extra sub-assemblage in plaats van het creeren van een grote sub
assemblage. 

Uit bovenstaande uiteenzetting en uit de tabel blijkt dat optie 3 de 'beste' optie is. 
Steeds wanneer in dit verslag gerefereerd wordt naar de indeling in sub-assemblages 
van een ASF wordt de indeling van optie 3 bedoeld. 

3.3 Mogelijke onderdelenreductie 
Om de onderdelenreductie te bepalen die mogelijk is door toepassing van een ASF, is 
een bepaald ASF nodig. Dit ASF moet weer als referentie een stalen auto hebben. De 
referentie is de UlSAB (UltraLight Steel Auto Body), zeals reeds in 'De keuze van de 
referentie-auto' (paragraaf 2.6) is uitgelegd. Niet alleen is dit de referentie omdat de 
concepten op de UlSAB zijn gebaseerd. Ook is de UlSAB een toekomstige SUB 
(stalen unibody) [4]. Daarmee voldoet de UlSAB aan de wens dat het ontwerp van 
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een toekomstig ASF vergeleken wordt met een toekomstige SUB. Anders zou de 
vergelijking niet eerlijk zijn. 
Het ASF dat vergeleken wordt met de SUB is het concept dat als 'beste' is gekozen in 
de vorige paragraaf. Van dit concept is bekend uit hoeveel onderdelen het bestaat 
[zie bijlage 3.4]. 

Uit het Ul.5AB rapport [4] blijkt dat de Ul.5AB 169 onderdelen heeft. Dit zijn echter 
alle onderdelen van de gehele BIW. Hierbij zitten ook allerlei kleine plaatdeeltjes. 
Voor de vergelijking met mijn concept tellen deze niet mee omdat ze in mijn concept 
ook zijn weggelaten. Na het weglaten van alle kleine delen houdt de Ul.5AB 73 
onderdelen over. Mijn concept heeft er 42. De onderdelenreductie bedraagt 31 
onderdelen, oftewel 42,5%. 

Ul.5AB ASF 
totaal aantal onderdelen 169 ??? 
aantal (middel)grote 73 42 
onderdelen 
Onderdelenreductie t.o.v. n.v.t. 42,5% 
Ul.5AB 
TABEL 3.3: ONDERDELEN EN ONDERDELENREDUCTIE VAN ASF EN ULSAB 

Benadrukt dient te worden dat de hier berekende onderdelenreductie afhankelijk is 
van het specifieke concept. Maar als de onderdelenreductie met een ander concept 
wordt berekend, blijft deze redelijk gelijk. Dit betekent dat deze onderdelenreductie 
een goede inschatting is. 

Wanneer in dit verslag wordt gesproken over een specifiek ASF, dus niet in het 
algemeen, dan wordt bovenstaand 'optie 3-ASF' bedoeld. Dit ASF is de referentie, de 
'houvast', voor het verslag. 
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HET MAKEN VAN EEN ALUMINIUM 
SPACE FRAME 

In dit hoofdstuk worden de productie- en assemblagemethoden behandeld die nodig 
zijn om een space frame te kunnen maken. Beide methoden worden beschreven. Ook 
warden de overwegingen gegeven die leiden tot het besluit om de technologie al dan 
niet te incorporeren in de fabriek. Deze fabriek is een denkbeeldige fabriek, die 
binnen dit afstudeerproject wordt ontworpen, om space frames te fabriceren. Eerst 
wordt een en ander uitgelegd over de denkbeeldige fabriek. Daama volgen de 
beschrijvingen van productie en assemblage. De fabriek komt in de hoofdstukken 6 
en 7 nog uitgebreid aan de orde. 

4.1 De denkbeeldige fabriek 
Binnen het afstudeerproject is gekeken naar de inrichting van een fabriek die ASF' s 
(aluminium space frames) moet kunnen maken. Deze fabriek kan in eerste instantie 
beschouwd worden als een black-box waar aan de ene kant grondstoffen en/ of 
onderdelen binnen komen en waar aan de andere kant sub-assemblages van een ASF 
naar buiten komen. 
Of er grondstoffen of onderdelen binnen komen, is een zelf maken/ uitbesteden 
afweging. Deze afweging is de keuze tussen het in huis halen van de technologie of, 
om reden van de kosten danwel de (ontbrekende) kennis, het uit te besteden. 
Een ASF bestaat uit aluminium extrusies, plaatdelen en eventueel ook gietdelen. Dit 
betekent dat in ieder geval voor de productie van deze soorten onderdelen de 
maken/ uitbesteden afweging moet warden gemaakt. Dit gebeurt in dit hoofdstuk. 

Dat de output van de fabriek uit sub-assemblages bestaat, is omdat de eind
assemblage bij de autoproducent plaats vindt. De autoproducent is degene onder 
wiens naam de auto wordt verkocht. Denk bijvoorbeeld aan BMW, Audi of Saab. Dat 
de eind-assemblage bij de autoproducent plaats vindt is historisch zo gegroeid. Ook 
in de autoindustrie wordt steeds meer uitbesteed aan toeleveranciers. De eind
assemblage is echter nog altijd in handen van de uiteindelijke autoproducent. 

De te ontwerpen fabriek heeft nog andere kenmerken. Het is een fabriek met een 
relatief kleine jaarproductie. Zeis in dit geval vastgesteld op maximaal 50.000 stuks. 
Deze 50.000 kan opgeslokt worden door de productie van een ASF maar kan net zo 
goed de totale productie van 4 verschillende ASF' s betreffen. Het getal van 50.000 is 
genomen omdat dit getal in de literatuur regelmatig terugkomt als een soort 
omslagpunt in de maakkosten van een ASF en een SUB (stalen unibody). 

Bij het bepalen van de productie- en assemblagemethoden, die de fabriek moet 
herbergen, wordt er vanuit gegaan dat de keuze maken/uitbesteden op basis van 
kosten wordt gemaakt. De kennis die nodig is bij de processen wordt verondersteld 
aanwezig te zijn in de fabriek. 
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4.2 De productiemethoden van bet ASF 
Productiemethoden die in ieder geval nodig zijn voor een ASF zijn extrusie en 
persen. Als het ASF gietdelen bevat is de giettechnologie ook noodzakelijk. Met deze 
twee (of drie) methoden alleen kan echter geen ASF worden gemaakt. Andere 
bewerkingen die nog nodig zijn, zijn af te leiden uit het ASF zelf. 
Het ASF vormt het geraamte waar de buitenpanelen van de auto aan bevestigd 
warden. De vorm van de buitenpanelen en dus ook de buitenkant van een auto 
bestaat vaak uit ronde vormen. Dit betekent dat het onderliggende raamwerk deze 
ronde vormen mogelijk moet maken. Het ASF zelf heeft daarom ook veel ronde 
vormen. Dit betekent dat het merendeel van de (rechte) extrusies nog een bewerking 
moet ondergaan: het buigen. 

Het buigen van de aluminium profielen (extrusies) gebeurt op buigmachines van 
verschillend tonnage [30]. Dit verschil in tonnage wordt veroorzaakt door het 
verschil in diameter van de profielen. Deze legt vast welk drukracht nodig is bij het 
buigen. Deze drukkracht is het tonnage van een buigmachine. Een grote(re) 
buigmachine heeft een grote(r) tonnage. De buigmachines van de fabriek zijn 
allemaal strekbuigmachines [zie hoofdstuk 7 voor uitleg] . 
Alie profielen die, gezien hun functie in het ASF, niet recht kunnen zijn, moeten 
gebogen warden. 

De verschillende profielen van een ASF moeten uiteindelijk met elkaar verbonden 
kunnen warden. Voor het verbinden is het praktisch als de plaats waar de profielen 
samenkomen een verbindingsvlak heeft. Maar het ASF heeft veel gebogen profielen. 
En de aansluiting van twee of zelfs meer gebogen profielen geeft een klein 
verbindingsvlak. De uiteinden van de profielen kunnen dan zo warden gefreesd dat 
een grater verbindingsvlak ontstaat. 

Frezen is het verspanend bewerken van een werkstuk, waarbij een draaiend 
gereedschap (de frees) wordt gebruikt [31]. Door het draaiende gereedschap in 
contact te brengen met het werkstuk voltrekt het frezen zich. Op deze manier 
kunnen allerlei vormen aan het werkstuk warden gegeven. Ook kunnen vormen in 
het werkstuk warden aangebracht. Het frezen gebeurt met behulp van een CNC 
(Computer Numerically Controlled) bewerkingscentrum [32,33] [zie bijlage 4.1]. 
Het frezen van de aluminium profielen van het ASF heeft vooral betrekking op het 
bewerken van de uiteinden van de profielen. 

Voor het verbinden van profielen met elkaar kan het handig zijn om deze deels in 
elkaar te kunnen steken. Hiervoor moet een van beide profielen een gat hebben dat 
geboord moet worden. Het boren van gaten in profielen kan ook nodig zijn om later 
andere onderdelen van de auto in te steken. Zo moeten bijvoorbeeld de deuren van 
een auto ergens ingehangen warden. De uitsparingen hiervoor zouden dan in een 
profiel geboord moeten worden. 
Het boren van de uitsparingen of gaten gebeurt net als het frezen op het CNC 
bewerkingscentrum. 
Het boren van gaten in de profielen van het ASF is nodig daar waar in de betreffende 
profielen later iets in- of opgehangen of ingestoken moet worden. 
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4.3 De assemblagemethoden van bet ASF 
De assemblage van een ASF is heel iets anders dan de assemblage van een SUB. Het 
aan elkaar verbinden van aluminium profielen vereist een ander assemblageproces. 
Bij een SUB worden de verschillende plaatdelen met puntlassen (weerstandslassen) 
verbonden. Profielen kunnen niet gepuntlast worden. Er moet een altematieve 
methode worden gevonden. 
De assemblagemethode van het ASF moet aan twee belangrijke eisen voldoen: 
1. De methode moet geschikt zijn voor aluminium; 
2. De methode moet toepasbaar zijn op profielen. Deze eis houdt in praktische zin in 

dat de verbinding constant moet zijn. Dat wil zeggen dat ze niet, zoals bij 
puntlassen eens in de zoveel centimeter een verbinding maakt, maar als het ware 
een 'lijn' -verbinding maakt. 

Aan deze twee eisen voldoet nog een veelheid van verbindingsmethoden 
[34,35,36,37,38,39,40,41]. Om een aantal te noemen: MIG (Metal Inert Gas) lassen, TIG 
(Tungsten Inert Gas) lassen, laser lassen en lijmen. Uit deze verzameling moet nu de 
methode worden gekozen die uit het oogpunt van kosten maar ook uit technisch 
oogpunt de meest gunstige is. Met het technische oogpunt bedoel ik dat de methode 
makkelijk toepasbaar moet zijn zonder veel problemen en storingen in het proces. 

Hier wordt een tabel gegeven met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van 
de verbindingsmethoden en hun score op deze kenmerken. Dit overzicht geeft een 
goede eerste indruk van de te prefereren verbindingsmethode. 

Gewicht van de TIG lassen MIG lassen Laser lassen 
factoren 

Kosten van 8 3 3 2 
gebruik 
Investerings- 7 3 4 2 
kosten 
Snelheid 6 2 4 4 
Sterkte 5 4 4 3 
verbinding 
Gewicht 4 3 3 4 
Vereiste nauw- 3 2 4 1 
keurigheid 
Impact op 2 3 2 4 
aluminium 
'Mooiheid' 1 3 2 4 
verbinding 
TOTAAL - 104 126 100 
TABEL 4.1: OVERZICHT VAN VERBINDINGSMETHODEN BEOORDEELD OP FACTOREN, 

ONDERVERDEELD NAAR SLECHT (1), MATIG (2), REDELIJK (3) EN GOED (4) 

Lijmen 

3 

3 

1 
3 

1 
2 

4 

3 

87 

De uiteindelijke score van de verbindingsmethoden is als volgt tot stand gekomen. 
Alie factoren waarop beoordeeld wordt hebben een gewicht meegekregen. Dit 
gewicht loopt van de zwaarste en belangrijkste (8 voor de kosten van gebruik) terug 
tot de minst belangrijke (gewicht 1 voor de 'mooiheid') . Van de vier verschillende 
verbindingsmethoden is bekeken hoe ze scoren op de factoren. Dit is uitgedrukt in 
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de getalswaarden 1 tot en met 4. Hierbij duidt 4 op een goede score, 3 op een 
redelijke, 2 op een matige en 1 tenslotte op een slechte score. 
De factoren en gewichten zijn vervolgens met elkaar vermenigvuldigd. Dit leverde 
de, ook in de tabel vermelde, totaal score op. 

Uit de scores in de tabel blijkt dat het MIG lassen als meest geschikt uit de 
vergelijking komt. De eindscore van 126 is hoger dan de anderen. Dit komt vooral 
omdat het MIG lassen op de belangrijkste factoren (met het hoogste gewicht) goed 
scoort. 
Het grootste nadeel van MIG lassen is de invloed die het lasproces heeft op het 
aluminium [39]. Over het algemeen hebben de vier verbindingsprocessen grofweg 
evenveel pluspunten als minpunten. Omdat het MIG lassen op de belangrijkste 
punten het beste scoort, wordt het MIG lassen gekozen als assemblagemethode. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat wordt uitgegaan van een niet al te kleine 
jaarproductie. Als de jaarproductie ongeveer 1.000 ASF's of minder is, is het MIG 
lassen wellicht niet de goedkoopste optie meer. Het TIG lassen en het lijmen worden 
dan aantrekkelijke alternatieven. 

Het MIG lassen gebeurt in principe geheel met robots. In principe, want het is bijna 
nooit zo dat al het laswerk aan een auto met robots gedaan kan worden. Hoe de 
robots worden gebruikt en wat de opstelling is van de robots wordt behandeld in 
hoofdstuk 7. 
De reden dater robots worden toegepast, in plaats van met de hand lassen, is 
tweeledig. Ten eerste is de jaarproductie van de fabriek zo groot dat robots de 
goedkoopste optie zijn. Ten tweede is met robots het MIG lasproces veel beter 
beheersbaar. De 'mooiheid' en sterkte van de las zijn afhankelijk van de instelling 
van bepaalde parameters van het lasproces. Bij het lassen met een robot zijn deze 
parameters veel beter beheersbaar. 

MIG !assen [zie bijlage 4.2] is een afkorting van Metal Inert Gas !assen [39,42]. Hierbij 
wordt gelast met een afsmeltende lasdraad. Het inert gas heeft een beschermende 
functie. [zie bijlage 4.2]. Het gas beschermt het lasbad tegen de schadelijke invloeden 
van de omringende lucht, met name de zuurstof. Het las bad is de plaats waar de 
lasnaad ontstaat. De lasnaad is de verbinding die door rniddel van het smelten van 
de lasdraad tussen de twee te verbinden delen tot stand wordt gebracht. 

4.4 Extrusie 
Extrusie is een belangrijke bewerking bij een space frame. Een space frame bestaat 
grotendeels uit geextrudeerde profielen. Een definitie van extrusie is [43]: 

Het persen van een materiaal door een (matrijs)opening 

Voor de lezer is het belangrijk om te weten dater een verschil bestaat tussen de grote 
extrusie persen en de kleinere versies. Grote extrusiepersen hebben een grotere 
perskracht (± 35 MN (=3.500 ton)) en zijn daarom meer geschikt om grote profielen 
persen. De perskracht die nodig is om een bepaald profiel (van een bepaald 
materiaal) met een bepaalde snelheid te extruderen is namelijk evenredig met de 
omtrek van dat profiel. 
Somrnige materialen kunnen sneller geextrudeerd worden dan andere. Voor 
aluminium geldt dat verschillende legeringen verschillende optimale extrusie
snelheden hebben. Als voorbeeld: de 6061 aluminiumlegering kent een optimale 
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extrusie-snelheid van 14 meter per seconde. Over het algemeen ligt de optimale 
extrusie-snelheid voor aluminium legeringen tussen de 10 en 60 m/ sec. 

Een grate pers (3.500 ton) kost ongeveer fl 5 miljoen, een kleine (1.000 ton) pers fl 3 
miljoen. Dit verschil in aanschafprijs geeft meteen de reden aan <lat niet zomaar een 
grate extrusiepers kan warden aangeschaft om al het extrusiewerk te doen. De 
kosten van de kleine profielen zijn onevenredig hoger als ze op een grate pers 
warden geextrudeerd. 
Aangezien een space frame zowel grate als kleine profielen bevat, moet men deze 
profielen maken met behulp van extrusiepersen met een verschillend tonnage. 

4.4.1 Moet extrusie in de fabriek plaatsvinden? 
Zoals reeds aangegeven is meer dan een extrusiepers nodig om alle profielen, nodig 
voor het space frame, te kunnen produceren. Voor de eenvoud gaan we uit van het 
volgende scenario. Er warden twee extrusiepersen, een grate en een kleine, gebruikt 
om alle profielen te maken. Iedere pers maakt de helf t van het totale pakket van 
profielen. Met deze gegevens kan een globale rekensom warden gemaakt om de 
benutting van de extrusiepersen te bepalen. 
Voor de berekening warden verder de volgende zaken aangenomen. Een space 
frame weegt ongeveer 120 kg. 100 kg komt voor rekening van de extrusies. Er 
warden 50.000 space frames per jaar gemaakt. Dit is de normale capaciteit van de 
fabriek. Dit betekent <lat er totaal 5.000 ton aluminium geextrudeerd moet warden. 
De helft hiervan op de grate pers, de andere helft op de kleine. 

Dit betekent <lat de grate pers 2.500 ton aan profielen per jaar moet extruderen. De 
capaciteit van de pers is te berekenen door de extrusie-snelheid te vermenigvuldigen 
met het aantal werkuren in een jaar. Ik neem aan <lat de gemiddelde extrusie
snelheid van 14 m/ sec bedraagt. De pers is 80% van de tijd bezig met extruderen. De 
rest van de tijd is nodig voor onderhoud en het vervangen van de te persen blokken 
aluminium. De effectieve extrusie-snelheid is dan 11,2 m/min .. Dit is gelijk aan 672 
meter per uur. Over een heel jaar (3.840 uur) kan dan ± 2,5 miljoen meter warden 
geextrudeerd. Met een gemiddeld gewicht van 2 kg per meter voor een extrusie, kan 
een grate pers ongeveer 5 miljoen kg (is gelijk aan 5.000 ton) extruderen. De 
bezetting van de grate pers zou dan minder dan 50% bedragen. Met een zo lage 
bezetting is het uit kostenoogpunt geen goede keuze om de extrusie in de fabriek te 
laten plaatsvinden. De bezetting van de kleine extrusiepers kan op dezelfde manier 
warden uitgevoerd. Ook hier komt een bezetting van 50% uit. 

Gemiddelde extrusiesnelheid 14 m/sec 
Eff ectieve extrusietijd als percentage van 80% 
de totale tijd 
Eff ectieve extrusiesnelheid 11,2 m/sec 

672 m/uur 
Maximale geextrudeerde lengte per jaar 2,5 miljoen meter 
Maximaal geextrudeerd gewicht per jaar 5.000 ton 
Bezetting van de extrusiepers 50% 
TABEL 4.2: BEREKENENING BIJ DE BEPALING VAN DE BEZEITING VAN EEN EXTRUSIEPERS 

Bij extrusie warden mallen gebruikt die de vorm bepalen van de geextrudeerde 
onderdelen. In principe is voor elk profiel een mal nodig. Dit gaat niet op in het geval 
dater meer dan een profiel wordt geextrudeerd met een bepaalde mal. Technisch is 
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het namelijk mogelijk om een mal meerdere openingen te geven zodat er meer dan 
een profiel tegelijkertijd geextrudeerd kan warden. 
De kosten van deze mallen komen voor rekening van de afnemer van de profielen. 
Een extrusiemal kost afhankelijk van de complexiteit ongeveer fl 7.500,-. Binnen het 
kader van dit verslag is aangenomen dat de kosten van de mallen meegerekend is in 
de prijs van de ingekochte profielen. 

4.5 Persen van plaatdelen 
Een space frame bevat ook plaatdelen. Deze aluminium plaatdelen warden op 
eenzelfde wijze geproduceerd als de stalen variant. De platen warden in een 
persstraat over een aantal persen gevoerd. Hierbij wordt bij elke pers een bepaalde 
persbewerking uitgevoerd die vorm geeft aan het plaatdeel. De vorm die het 
plaatdeel meekrijgt wordt bepaald door de vorm van de matrijs die op de pers is 
bevestigd. Een matrijs wordt op het bovendeel en op het onderdeel van de pers 
aangebracht. Een matrijs bestaat dus strikt gesproken uit twee delen. 
Als een plaatdeel in 4 persbewerkingen wordt gemaakt betekent dit dater 4 persen 
nodig zijn en 4 matrijzen. De kosten van een pers zijn vrij hoog maar kunnen ook 
over een groot aantal jaren warden af geschreven. Het merendeel van de kosten van 
de persbewerking vloeit voort uit de kosten van de matrijzen. De matrijzen moeten 
specifiek voor elk plaatdeel worden gemaakt. Elk plaatdeel heeft immers een 
specifieke vorm. Een matrijs kost ongeveer fl 500.000. Met een totale productie van 
een onderdeel in vier jaar van 100.000 stuks betekent dit dat een matrijs al fl 5 van de 
kosten van het plaatdeel bepaalt! Met vier matrijzen is dit fl 20. 

De kosten van de pers kunnen per onderdeel alleen laag worden gehouden als ze 
veel worden gebruikt. Een pers kan warden afgeschreven op alle plaatdelen die er 
ooit op zijn gemaakt of gemaakt zullen worden. 

4.5.1 Moet bet persen van plaatdelen in de fabriek plaatsvinden? 
Een ASF (aluminium space frame) bevat slechts enkele grote plaatdelen. Uitgaande 
van de maximumcapaciteit van 50.000 space frames per jaar van de fabriek en 4 grote 
plaatdelen per ASF betekent dit dater maximaal 200.000 plaatdelen moeten warden 
geperst. Met een bewerkingstijd van ongeveer 10 sec. per persstap is de bezetting 
van een pers ongeveer 2.000.000 sec. . Dit staat ongeveer gelijk aan 555 uur. In een jaar 
zitten 3.840 (240 dagen van 16 uur) werkuren. De persen zouden dus een bezetting 
hebben van maximaal 14,5%. Dit is veel te laag om de investering in de persen te 
kunnen terug verdienen. 

Aantal te persen plaatdelen 200.000 per jaar 
Bewerkingstijd per persstap 10 sec 
Totale bewerkingstijd 2.000.000 sec 

555 uur 
Maximale bezetting 14,5% 
TABEL 4.3: BEREKENENINGBIJ DE BEPALING VAN DE BEZEITING VAN DE PLAATPERS 

Om deze reden vindt dan ook geen persbewerking in de fabriek plaats. De 
plaatdelen warden op maat ingekocht. 
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4.6 Gieten van aluminium 
Een ASF (aluminium space frame) kan ook gietdelen bevatten. De giettechnologie 
die wordt gebruikt voor het ASF is afhankelijk van de seriegrootte. Voorbeelden van 
giettechnologieen die toegepast kunnen worden bij een ASF zijn: hoge-druk ( of lage
druk) spuitgieten en 'squeeze casting'. 
Hoge-druk (of lage-druk) spuitgieten is een gietmethode waarbij het aluminium 
onder hoge druk (of Iage druk) in een vorm wordt gespoten. 
Bij 'squeeze casting' wordt een afgepaste hoeveelheid aluminiumsmelt onder druk in 
een vormholte ingebracht. 

Het voordeel van de toepassing van gietdelen in het ASF is dat de vormgeving van 
de knooppunten van het frame makkelijker wordt. Knooppunten zijn de plaatsen in 
een ASF waar meerdere profielen samenkomen. Ook kunnen enkele andere 
onderdelen zoals bijvoorbeeld de wielophanging relatief makkelijk als gietdeel 
worden vormgegeven. De nadelen van gietdelen zijn de relatief hoge kosten, het 
hoge gewicht en het slechte gedrag bij warmtetoevoer (warmtescheuren), zoals bij 
!assen. 

4.6.1 Moet het gieten in de fabriek plaatsvinden? 
Gieten is een moeilijk proces dat een nauwkeurige beheersing vereist. Een gedegen 
kennis van het proces is daarom noodzakelijk. Daar komt nog bij dat de technologie 
van het gieten eenzelfde probleem te zien geeft als het extruderen en het persen. De 
vereiste schaalgrootte voor economische productie wordt niet gehaald door alleen 
gietdelen voor een ASF met een jaarproductie van 50.000 te maken. Om deze redenen 
Iijkt het niet verstandig om het gieten in de fabriek te laten plaatsvinden. 
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DE KOSTPRIJS
SIMULATIEMODELLEN 

Een belangrijk deel van de opdracht van mijn afstudeerproject heeft te maken met de 
kosten van een ASF (aluminium space frame). Ten eerste moet inzicht ontstaan in de 
kosten van een ASF. Ten tweede moeten de kostprijs-simulatiemodellen warden 
bekeken. Deze kostprijs-simulatiemodellen vormen een hulp om het kostenplaatje 
van het ASF te ontwikkelen. In dit hoofdstuk warden de modellen behandeld. In de 
tweede paragraaf warden ook de kostprijs-simulatiemodellen behandeld die binnen 
dit afstudeerproject zijn opgezet. Tezamen vormen deze het ADS (Automotive 
Design Support) model . In de laatste paragraaf warden de kosten die uit de 
verschillende modellen volgen globaal vergeleken. 

5.1 De kostprijs-simulatiemodellen behandeld 
Bij mijn afstudeerproject stonden twee kostprijs-simulatiemodellen tot mijn 
beschikking. Van deze modellen wordt hier uiteengezet wat de doelstelling is en wat 
het model al dan niet behandelt. 

5.1.1 Het MIT model 
Het MIT model is afkomstig van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Dit model is opgezet metals doel nauwkeurig de kostprijs te kunnen bepalen van 
een SUB (stalen unibody). Het is een groot en gedetailleerd model. 
Er zijn twee grote moeilijkheden bij dit model. Ten eerste is het gevoed met 
Amerikaanse waarden. Dit betekent Amerikaanse lonen, Amerikaanse 
investeringskosten voor machines en dergelijke. Het hele rekenmodel is gebaseerd 
op Amerikaanse opvattingen over kostencalculatie. 
De tweede moeilijkheid is dat het model bedoeld is voor kostenberekeningen die 
betrekking hebben op een SUB met een grote jaarproductie (in dit geval 200.000). Het 
is moeilijk om met dit model een goede indruk te krijgen van de maakkosten van een 
ASF met een geringe jaarproductie. 

Waarvoor is dit model dan wel bruikbaar? De berekeningen van het model zijn 
gebaseerd op een gedetailleerde database. Deze database bevat allerlei gegevens over 
investeringen, stroomverbruik en electrodeverbruik. De gegevens van de database 
zijn gebaseerd op een jarenlange ervaring van MIT in onderzoeken in de praktijk. 
Een voorbeeld wordt gegeven [zie bijlage 5.1] . Daar staat uitvoerig beschreven welke 
variabelen belangrijk zijn bij het MIG lasproces. 

5.1.2 Het Ibis model 
Het andere model is afkomstig van Ibis Associates uit Wellesly, Massachusetts. 
Eigenlijk bestaat het Ibis model uit twee submodellen die op elkaar lijken. Een van de 
submodellen bevat echter meer variabelen. Beide modellen berekenen de kosten op 
een andere manier. Dit geeft verschillende uitkomsten. Bij de behandeling van beide 
modellen spreek ik steeds over het Ibis model. Slechts als dit noodzakelijk is maak ik 
onderscheid tussen de verschillende sub-modellen. 
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Het Ibis model, allebei de uitvoeringen, berekenen de 'lifecycle cost' van een BIW 
(Body-In-White). Deze BIW kan een SUB of een ASF zijn. De lifecycle cost, in het 
Nederlands levenscycluskosten, wordt berekend aan de hand van drie gegevens [16]: 
1. De maakkosten; 
2. De kosten van het gebruik: deze worden bepaald door het brandstofverbruik van 

de auto. Dit brandstofverbruik is weer afhankelijk van het gewicht van de auto en 
dus de BIW [zie bijlage 5.2]; 

3. De kosten van recyclen: de kosten of opbrengsten die ontstaan als de auto 
gedisassembleerd wordt en vervolgens verschrot of hergebruikt. 

Om een indruk te geven van de gegevens die in het MIT model en de Ibis modellen 
staan geef ik hier een overzicht van enkele relevante gegevens [zie ook bijlage 5.3]. 

MIT model Ibis 1 model Ibis 2 model 
Aantal profielen per - 71 71 
ASF 
Gewicht profielen per - 84,7 -
ASF 
Aantal gebogen - 40 36 
profielen 
Kosten buigen per - Fl 374,-
ASF 
Aanschafkosten fl 180.000 -
lasrobot 
Annschafkosten fl 18.000 -
laspistool 
Lastijd per lasnaad 0,5 sec -
inter lastijd 0,1 sec -
TABEL 5.1: OVERZICHT ENKELE GEGEVENS UJT MIT EN IBIS MODELLEN 

5.2 Het ADS model 
Zelf heb ik ook kostprijs-simulatiemodellen opgezet. Drie submodellen die tezamen 
het ADS model vormen. De drie door mij gemaakte submodellen hebben als doe! de 
kosten te berekenen van respectievelijk het buigen, het CNC frezen en boren en het 
!assen van een ASF. De drie submodellen van het ADS model hebben dezelfde opzet 
[zie bijlagen 5.4, 5.5 en 5.6]. De kosten worden berekend op een manier die het 
meeste weg heeft van ABC (Activity Based Costing). 
De modellen hebben een input gedeelte waar gegevens in staan zoals de inkoopprijs 
van een machine, de loonkosten van een operator en de jaarproductie. Het 
rekengedeelte berekent aan de hand van de opgegeven data zaken als de totale 
investeringskosten, afschrijving en de kosten per ASF van de betreffende bewerking. 
Het output gedeelte tenslotte geeft de prijs per space frame van de betreffende 
bewerking. 

De gegevens van het ADS model zijn gebaseerd op verscheidene bronnen. Onder 
andere op de MIT en Ibis modellen. Maar tevens op gegevens uit rapporten, 
bedrijfsbezoeken en tijdschriften. De waarden in het ADS model zijn een 
weerspiegeling van alle data die mij ter beschikking hebben gestaan. 

-

-

-

-
-
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5.3 Een kostenraming 
Door middel van een gedegen analyse van de beschikbare gegevens en modellen ben 
ik gekomen tot een kostenraming van het ASF. De totale kosten van een ASF zijn 
moeilijk te bepalen. Toch wordt hier getracht in ieder geval een inzicht te geven. 
Twee verschillende wijzen om te komen tot de kosten van een ASF worden 
uitgewerkt: 
1. Bepaling volgens de Ibis modellen; 
2. Bepaling volgens het ADS model; 

De kosten volgens het Ibis model zijn onderverdeeld naar de uitkomsten van ieder 
van de twee Ibis modellen. De andere kostenraming is berekend met het ADS model. 
De berekening volgt in tabel 5.3. 

Bij het Ibis model zijn twee verschillende ASF' s als input gebruikt: 
• ASF zonder gietdelen: 15 plaatdelen en 78 extrusies tezamen 113 kg; 
• ASF met gietdelen: 9 plaatdelen, 71 extrusies en 30 gietdelen tezamen 135 kg. 

Voor beide ASF' s is gekozen voor vier verschillende jaarproducties; 200.000 en 
jaarproducties die meer geschikt zijn voor ASF' s; 50, 40 en 20 duizend. 

De volgende gegevens zijn gebruikt bij de berekening volgens het ADS model [zie 
bijlage 5.7, uitgewerkt voor jaarproductie van 20.000]. Er zijn twee ASF's bekeken, 
een die geen gietdelen bevat en een met gietdelen. 

ASF zonder gietdelen ASF met gietdelen 
Input per ASF extrusies 90 kg a fl 8,- Extrusies 80 kg a fl 8,-

plaatdelen 15,6 kg a fl 7,- Plaatdelen 12 kg a fl 7,-
Gietdelen 20 kg a f12,-

Bewerken per ASF volgens mijn modellen Volgens mijn modellen 
Logistieke kosten per ASF fl 310,- fl 310,-
Overige kosten per ASF 30% 30% 
TABEL 5.2: GEGEVENS BIJ KOSTENBEPALING ASF VOLGENS MIJN MODEL 

De logistieke kosten in de tabel zijn gebaseerd op een gemiddelde van de 
transportkosten per trein en per vrachtwagen. Deze kosten worden in 'De logistiek' 
(paragraaf 7.6) behandeld. De overige kosten zijn gesteld op 30% van het totaal van 
de andere kosten. Deze kosten bestaan uit onder andere de loonkosten van 
indirecten en kosten van de gebouwen en de energie. 

Met de gegevens ingevuld, komt onderstaand kostenoverzicht tot stand. Tabel 5.3 
vermeldt de kosten van een ASF met gietdelen en een ASF zonder gietdelen. 
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Jaarproductie (x 1.000) ASF zonder gietdelen ASF met ITTetdelen 

Ibis 1 200 Fl 1.687 fl 2.124 
50 Fl 2.464 fl 2.979 
40 Fl 2.711 fl 3.244 
20 Fl 3.897 fl 4.502 

Ibis 2 200 - fl 2.556 
50 - fl 3.960 
40 - fl 4.419 
20 - fl 6.854 

ADS model 200 Fl 1.715 fl 1.898 
50 Fl 1.756 fl 1.940 
40 Fl 1.771 fl 1.953 
20 Fl 1.859 fl 2.041 

TABEL 5.3: KOSTEN ASF PER STUK VOLGENS IBIS MODELLEN EN MIJN MODELLEN 

Fl 8.000 

Fl 7.000 

LL Fl 6.000 
u, 
< Fl 5.000 .. ■ zonder gietdelen 

8. Fl 4.000 
r:: 

■ met gietdelen 
Cl) Fl 3.000 
iii 
0 Fl 2.000 ~ 

Fl 1.000 

F-
200 40 200 40 200 40 

Ibis 1 Ibis 2 Mjn 
rrodel 

Jaarproductie (x1 .000) 

GRAFIEK 5.1: DE KOSTEN VAN EEN ASF BIT VERSCHILLENDE fAARPRODUCTIE VOOR HIT IBISl, IBIS2 

EN ADS MODEL 

Het is belangrijk om te weten wat de gevoeligheid is van de kosten van een ASF. Dit 
is een reden waarom dit staat aangegeven in bovenstaande tabel. 
Uit de tabel blijkt allereerst dat de kosten van een ASF, bij een lagere jaarproductie, 
bij het Ibis model veel sneller oplopen dan bij het ADS model. Uit de literatuur blijkt 
dat de daling die de Ibis modellen laten zien, redelijk overeenkomt met de praktijk. 
De oorzaak hiervan ligt grotendeels in het feit dathet ADS model geen rekening 
houdt met gereedschapskosten. De kosten van extrusiemallen en persmatrijzen zijn 
niet meegeteld. Het ADS model houdt geen enkele rekening met schaalgrootte
voordelen anders dan dater meer of minder machines nodig zijn. 
Een tweede aspect dat opvalt, is dat het verschil tussen de kosten van een ASF met of 
zonder gietdelen bij het ADS model kleiner is. Dit heeft ten eerste met het verschil in 
definitie van de ASF's, met of zonder gietdelen, te maken. Ten tweede komt dit 
omdat in het ADS model is aangenomen dat het enige verschil in het maken van een 
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ASF met of zonder gietdelen in de fabriek het verschil in laslengte is. De laslengte 
van een ASF met gietdelen is 40% hoger dan een ASF zonder gietdelen. 
Ten derde valt op dat de kosten van een ASF zonder gietdelen, bij een jaarproductie 
van 200.000, voor het Ibis 1 model bijna gelijk is aan het ADS model. Als de 
bovenstaande twee aspecten worden aangepast, zouden beide modellen in redelijke 
mate dezelfde uitkomsten te zien kunnen geven. Als dit daadwerkelijk zo is, lijkt mij 
dit geen toeval. Hiermee bedoel ik te zeggen dat beide modellen het wel eens bij het 
rechte eind kunnen hebben. 
Als laatste valt op dat het verschil tussen de beide Ibis modellen niet gering is. De 
modellen gebruiken voor een deel dezelf de gegevens en rekenmethoden. Maar voor 
een deel niet! Dit geeft aan hoe gevoelig de berekening is voor aannames en 
basisgegevens. 

Een aspect van de berekening van de kosten van een ASF wil ik nog er uit lichten. De 
kosten uit het ADS model die in de vorige tabel staan vermeld, gaan uit van een 
volledig flexibele capaciteit van de fabriek. Het ADS model gaat niet uit van een 
bepaalde vaste capaciteit. In de praktijk is de flexibiliteit van de capaciteit echter 
beperkt. Met een vrij eenvoudige berekening toon ik aan wat de gevoeligheid van de 
kosten van een ASF is, uitgaande van een vaste capaciteit. Hierbij wordt de fabriek 
van dit afstudeerproject als voorbeeld genomen. De fabriek heeft een capaciteit van 
50.000 ASF' s per jaar. Aan deze capaciteit kan op korte termijn niets worden 
veranderd. Uitgaande van de normale capaciteit van 50.000 ASF' s per jaar, worden 
de kosten bepaald bij lagere jaarproducties. Dit betreft de kosten van de drie 
bewerkingen die in de fabriek plaats vinden. 

50.000 40.000 20.000 
Buigen fl 52,86 fl 66,07 fl 132,15 
Frezen & boren fl 21,56 fl 26,95 fl 53,90 
Lassen fl 126,73 fl 154,98 fl 296,24 
TA BEL 5.4: KOSTEN ASF BEWERKINGEN BI] VERSCHILLENDE JAARPRODUCTIES IN FABRIEK MET 

CAPACITEIT VAN 50.000 STUKS PER JAAR 

g> Fl 350,00 
~ Fl 300,00 ! Fl 250,00 
.&1 Fl 200, 00 
8, Fl 150,00 
c: Fl 100,00 
! Fl 50,00 .__.......,..:.,,....,,,~~~-:-::-

i! Fl-

50.000 40.000 

Jaarproductie 

--+-Buigen 

-Frezen & boren 
-Ir-Lassen 

20.000 

GRAFIEK 5.2: KOSTEN ASF BEWERKINGEN BI] VERSCHILLENDE JAARPRODUCTIES IN FABRIEK MET 
CAPACITEIT VAN 50.000 STUKS PER JAAR 

Uit tabel 5.4 blijkt dat als de fabriek niet draait op volle bezetting, dit zeker invloed 
heeft op de kosten van een ASF. Immers als er minder wordt geproduceerd dan de 
(maximale) capaciteit is de benutting van de outillage van de fabriek niet optimaal. 
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De fabriek draait dan met overcapaciteit. En overcapaciteit kost geld. Een machine 
die 50% bezet is kost net zoveel (aan vaste kosten!) wanneer deze voor 80% bezet is. 
Tabel 5.4 en grafiek 5.2 geven aan hoe de invloed van onderbezetting in mijn fabriek 
is. 
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HET OPZETTEN VAN EEN FABRIEK 

De fabriek is in dit verslag al eerder ter sprake gekomen. Het betreft een 
denkbeeldige fabriek waarin ASF's (aluminium space frames) gemaakt kunnen 
warden. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van deze denkbeeldige fabriek 
behandeld. De invulling van dit ontwerp vindt plaats in het volgende hoofdstuk. 
Maar waarom is het voor ADS (Automotive Design Support) zo interessant dat dit 
gebeurt? 
Ten eerste is ADS gei:nteresseerd in de informatie over de fabriek op zich. ADS wil 
inzicht verkrijgen in hoe de bewerkingen moeten warden georganiseerd. Het is 
hierbij belangrijk om te zien wat de verwachte moeilijkheden zijn. Deze informatie is 
een basis voor een zelf maken/ uitbesteden beslissing. 
Ten tweede kan de informatie leiden tot het besluit zelf een productiefaciliteit op te 
zetten voor het maken van ASF' s. 

6.1 Wat moet de fabriek in huis hebben? 
Eerder in het verslag is al geanalyseerd welke productie- en assemblagemethoden 
nodig zijn voor het ASF. Deze methoden moeten in de fabriek aanwezig zijn. Maar 
daarmee is niet alles gezegd. Want het MIG !assen gebeurt met robots, maar met 
hoeveel? En met welke opstelling? Dezelfde soort vragen kunnen warden gesteld bij 
de productiemethoden. Deze vragen worden in hoofdstuk 7 beantwoord. Het 
huidige hoof dstuk geeft meer een overzicht. 

De fabriek heeft een capaciteit van 50.000 space frames per jaar. Deze 50.000 kunnen 
word en gevormd door een ASF maar het kunnen net zo goed 4 verschillende ASF' s 
zijn met een jaarproductie van respectievelijk 5.000, 2 maal 10.000 en 25.000. De totale 
jaarproductie kan ook minder dan 50.000 bedragen, voor elke hoeveelheid ASF' s. 
Hiermee is aangeduid dat de fabriek flexibel moet zijn. De fabriek moet snel kunnen 
ornschakelen van het ene ASF naar het andere (mix-flexibiliteit). Ook moet de 
productie snel opgevoerd of teruggedraaid kunnen worden (volume-flexibiliteit). 
Bij al deze flexibiliteit moeten de kosten niet te hoog oplopen. Bij de inrichting van de 
fabriek moet een soort 'goedkope' flexibiliteit warden ingebouwd. 

6.2 Randvoorwaarden van de fabriek 
Het kader waarbinnen de fabriek functioneert moet nog gedefinieerd woorden. Dit 
kader wordt bepaald door de randvoorwaarden. Zoals al eerder is gezegd, is de 
fabriek in eerste instantie te beschouwen als een black box; er gaan onderdelen in en 
er komen sub-assemblages uit. In deze paragraaf wil ik echter meer specifiek zijn 
over deze input en output. In hoofdstuk 7 wordt de black box een stukje geopend om 
een kijkje binnenin te nemen. 

De input bestaat uit drie delen: 
• De extrusies: deze warden op de gewenste maat aangeleverd. Alle buig-, frees

en boorbewerkingen op de extrusies vinden in de fabriek plaats; 
• De plaatdelen: ook deze worden op maat geleverd. De plaatdelen hebben zelfs al 

de gewenste vorm. Ze hoeven eigenlijk alleen maar in het ASF gemonteerd te 
warden zonder verdere bewerkingen; 
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• De gietdelen: deze worden alleen aangeleverd als er space frames worden 
gemaakt met gietdelen. Ze worden kant en klaar geleverd, klaar om ingelast te 
worden. 

De output bestaat uit sub-assemblages. Hoeveel in aantal, hoeveel verschillende en 
welke dit precies zijn, hangt op elk gegeven moment af van de productie op dat 
moment. Als er bijvoorbeeld 1 ASF wordt gemaakt met 4 sub-assemblages zijn dater 
4 verschillende. Als er echter 6 ASF' s worden geproduceerd met gemiddeld 5 sub
assemblages dan geeft dit een totaal van 30 verschillende sub-assemblages. Hoe meer 
sub-assemblages er zijn, des te moeilijker de productie- en logistieke besturing is. 

6.3 Cyclustijd en jaarproductie 
De cyclustijd en de jaarproductie zijn belangrijke begrippen binnen een fabriek. Elke 
fabriek, zo ook deze, wordt ingericht om een bepaalde jaarproductie te halen. Bij 
deze jaarproductie hoort een bepaalde cyclustijd die gehaald moet worden. De 
begrippen zijn dan ook aan elkaar gerelateerd. Deze relatie wordt hieronder nader 
uitgewerkt. 

Er bestaat ook nog een relatie tussen de cyclustijd van de fabriek en de takttijd van 
de outillage van de fabriek. De cyclustijd geeft de tijdsduur aan tussen het 'uit de 
fabriek komen' van twee opeenvolgende sub-assemblages. 'Uit de fabriek komen' 
houdt in dat de sub-assemblages geproduceerd zijn en klaar zijn om getransporteerd 
te worden. De takttijd is de tijd waarop de gehele outillage is ingesteld. Dit is de 
tijdsduur van een bewerkingsstap in de fabriek. Het streven is ten eerste om de 
takttijd gelijk te krijgen aan de cyclustijd. Ten tweede wordt de fabriek zodanig 
opgebouwd en ingericht dat de takttijd voor elke bewerkingsstap zoveel mogelijk 
hetzelfde is. In dit verslag wordt er verder van uit gegaan dat de takttijd en cyclustijd 
gelijk zijn aan elkaar. Er wordt verder alleen gesproken over de cyclustijd. 

Een jaar heeft een bepaald aantal dagen en een bepaald aantal uren dater wordt 
gewerkt. Voor mijn fabriek ga ik uit van 240 werkdagen met een tweeploegen dienst. 
Dit betekent 16 werkuren op een dag. 240 dagen is het equivalent van 48 weken van 
5 dagen. Totaal geeft dit 240 x 16 = 3.840 werkuren in een jaar. 

Aantal werkweken per jaar 48 
Aantal werkdagen per week 5 
Aantal werkdagen per jaar 240 
Aantal shifts per dag 2 x 8 uur 
Aantal werkuren per jaar 3.840 
TABEL 6.1: BEREKENING VAN HET AANTAL WERKUREN IN EEN JAAR 

De relatie tussen jaarproductie en cyclustijd is met dit aantal werkuren vrij 
eenvoudig te bepalen. Stel dat de fabriek op normale capaciteit draait, dit betekent 
50.000 space frames per jaar. Dan moeten deze 50.000 space frames in 3.840 uur 
worden gemaakt. Dan moeten er ongeveer 13 space frames per uur worden gemaakt. 
Dit betekent dat de tijd om een space frame te maken 276,5 sec. bedraagt. Dit is dan 
de cyclustijd van de gehele outillage. Want zoals eerder staat beschreven worden de 
takttijd en cyclustijd binnen dit verslag als hetzelfde beschouwd. 
Orn de gevoeligheid van de cyclustijd voor de jaarproductie aan te duiden: de 
cyclustijd bij een 20.000 ASF' s per jaar bedraagt 691,2 sec. Bij 40.000 ASF' s 345,6 sec. 
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Als men dan bedenkt dat de jaarproductie van sommige fabrieken waar een SUB 
wordt gemaakt wel 300.000 kan bedragen, dan is de cyclustijd daar erg kort (46 sec. 
bij gelijk blijvend aantal werkuren). 

De cyclustijd is een belangrijk gegeven bij de inrichting van een fabriek. Alie 
productiemiddelen moeten zo zijn opgesteld en afgesteld dat ze binnen de cyclustijd 
hun bewerkingen kunnen verrichten. 
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[zJ INRICHTING VAN DE FABRIEK 

Nadat in het vorige hoofdstuk de belangrijke punten bij het opzetten van de fabriek 
behandeld zijn, kan in dit hoofdstuk de inrichting worden bekeken. In dit hoofdstuk 
geef ik in hoofdlijnen aan wat van belang is bij de inrichting van de fabriek. Meer 
specifiek ga ik het in op de lay-out van de werkplek en het aantal benodigde 
machines. 

7.1 Het aantal machines 
Voor de inrichting van de fabriek is het belangrijk te weten hoeveel en welke soorten 
apparaten in de fabriek moeten komen. Er zijn twee categorien apparaten: 
• De eerste categorie apparaten verzorgt de productie. Dit zijn twee soorten 

machines: 
• De buigmachine; 
• Het CNC (Computer Numerically Controlled) bewerkingscentrum; 

• De andere categorie apparaten is ten behoeve van de assemblage. Hiervoor worden 
robots gebruikt. Deze worden in de volgende paragraaf (paragraaf 7.2) behandeld. 

In deze paragraaf komen van beide machines de functie en bewerkingen ter sprake 
en wordt met een eenvoudige berekening aangegeven hoeveel machines van elke 
soort nodig zijn in de fabriek. 

7 .1.1 De buigmachine 
De buigmachine heeft als doel de aangeleverde, rechte, profielen in die vorm te 
buigen waarin ze nodig zijn in het ASF. Er zijn drie mogelijkheden om een profiel te 
buigen: 
• Walsen [zie bijlage 7.1]: hierbij wordt het profiel tussen drie walsen aangebracht. 

Door het profiel op en neer te rollen en de walsen naar elkaar te brengen ontstaat 
een gebogen profiel. Hierbij worden profielwalsen gebruikt die ruimte laten voor 
uitstekende ribben. 
Het profielwalsen geeft vaak vervormingen aan profielen. De nauwkeurigheid is 
vaak niet goed. Ook duurt het buigen met walsen relatief lang; 

• Doornbuigen [zie bijlage 7.2]: hierbij wordt een profiel om een matrijs gedrukt. In 
het profiel zit een 'doom' die het profiel beschermt tegen doorknikken of 
indeuken. 
Deze methode is niet geschikt voor profielen van het ASF omdat de profielen, 
ondanks de doom, vervormen. Een tweede reden is dat het doombuigen 
langzaam verloopt; 

• Het strekbuigen [zie bijlage 7.3]: Bij deze methode wordt het profiel aan 
weerskanten ingeklemd en wordt een trekkracht op het profiel gezet. Daama 
wordt het om een mal heen getrokken [30]. 
Voordeel van deze methode is dat de vervorming minimaal is. Deze manier van 
buigen is de snelste van de drie mogelijkheden. 

De buigmachines in de fabriek zijn om bovenstaande redenen strekbuigmachines. 
Deze machines kosten ongeveer, sterk afhankelijk van de uitvoering, tussen de 
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flS00.000 en fl900.000. De tijd die nodig is om een profiel te buigen, is ongeveer 30 
sec. 

Het 'optie 3-ASF' bevat 42 middelgrote en grote profielen [zie paragraaf 'Mogelijke 
onderdelenreductie']. Van deze 42 profielen moeten er 24 gebogen worden [zie 
bijlage 3.4]. De totale buigtijd voor deze 24 profielen is 720 sec. Met een jaarproductie 
van 50.000 is de cyclustijd 276,5 sec.. Dit betekent <lat er minimaal 3 buigmachines 
nodig zijn. Deze 3 machines hebben dan een maximale gemiddelde bezettingsgraad 
van 89,7%. Met de formule van Pollaczek kan de wachttijd nu bepaald worden [zie 
bijlage 7.5]. De wachttijd bedraagt in <lit geval 1,6 maal de bewerkingstijd. Op de 
vraag of <lit een acceptabele wachttijd is, kan in <lit verslag geen antwoord worden 
gegeven. Dit hangt af van de keuze die wordt gemaakt als <lit een reele situatie zou 
betreffen. Het lijkt mij echter wel een acceptabele wachttijd en dus een acceptabele 
bezettingsgraad. 

7 .1.2 Het CNC bewerkingscentrum 
De functie van een CNC bewerkingscentrum is het frezen en boren van de profielen. 
Het frezen zorgt ervoor dat de profielen in en op elkaar passen waar nodig. Bij het 
boren gaat het om de gaten in het ASF waar later iets ingehangen moet worden. Een 
CNC bewerkingscentrum [zie bijlage 7.5] is een soort multi-functionele draai- en 
freesbank die computergestuurd zijn werk doet. Het heeft een eigen 
gereedschapsmagazijn waarin alle benodigde gereedschappen zitten, zowel voor het 
boren als voor het frezen [voor enkele voorbeelden van een frezen: zie bijlage 7.6]. 
Een CNC bewerkingscentrum kost afhankelijk van de grootte en de mogelijkheden 
tussen de fl500.000 en fll.500 .000. 

Het bewerkingscentrurn verricht alle frees- en boorwerkzaamheden die plaats 
rnoeten vinden op de te produceren ASF's. Van de 42 profielen van het ASF moeten 
er 29 gefreesd worden en 7 geboord [zie bijlage 3.4]. De totale bewerkingstijd bij 
frezen en boren wordt op 15 sec. gesteld. Dit is inclusief de tijd om een ander 
gereedschap te pakken of het produkt te kantelen zo nodig. Per ASF is dan totaal 
29+7=36 rnaal een bewerking nodig. De totale bewerkingstijd per ASF is 36 x 15 is 
540 sec. De cyclustijd is 276,5 sec. De fabriek heeft dus minirnaal 3 CNC 
bewerkingscentra nodig. De maxirnale bezettingsgraad is dan 67,3%. De wachttijd is 
[zie bijlage 7.4] 0,5 maal de bewerkingstijd. Dit wordt acceptabel geacht. 

Buigen Frezen & boren 
Aantal machines 3 buie:machines 3 CNCcentra 
Bezetting bii 50.000 89,7% 67,3% 
Bezetting bii 40.000 71,7% 53,8% 
Bezetting bii 20.000 35,9% 26,9% 
TABEL 7.1: AANTAL MACHINES EN BEZETI1NG BIJ VERSCHILLENDE JAARPRODUCTIES 

7.2 Het aantal robots 
Voor de productiemethoden van de fabriek is in de vorige paragraaf bepaald hoeveel 
machines nodig zijn. In deze paragraaf wordt bekeken hoeveel robots nodig zijn bij 
de assemblage. De assemblage gebeurt door middel van lasrobots die MIG lassen. 
De uitgangspunten bij de navolgende analyse zijn de volgende: -

34 



• De totale lengte van de lasnaden van het ( optie 3-)ASF bedraagt ongeveer 24 
meter. 15,6 meter hiervan komt voor rekening van de extrusies. De resterende 
laslengte zit in de plaatdelen. Van de 15,6 meter laslengte van de profielen komt 
11,2 meter voor rekening van de sub-assemblages [zie bijlage 7.7); 

• De gemiddelde effectieve lassnelheid van de profielen is 35 centimeter per minuut 
(cm/min), van de plaatdelen 85 cm/min [zie bijlage 7.7 en tabel 7.2). De 
lassnelheid is de snelheid waarmee de robot de lasnaden legt; 

• De gemiddelde inschakelduur bij het !assen van de profielen is 75%, bij de 
plaatdelen 95% [zie bijlage 7.7 en tabel 7.2). De inschakelduur van de lasrobot is 
het percentage van de tijd dat de robot daadwerkelijk aan het !assen is. Dit 
percentage wordt berekend ten opzichte van de tijd dat de robot actief is. De robot 
is actief als hij wel bezig is met het lasproces maar niet aan het !assen zelf is. Hij 
kan bijvoorbeeld bezig zijn met het verplaatsen van de laskop naar een andere 
plaats. De robot is inactief als hij bijvoorbeeld aan het wachten is op een nieuw 
werkstuk. 

Neersmeltsnelheid Inschakelduur Effectieve 
lassnelheid 

Plaatdelen 90 cm/min 95% 85 cm/min 
Profielen 47 cm/min 75% 35 cm/min 
TABEL 7.2: LASSNELHEID BIJ LASSEN VAN PROFIELEN EN PLAATDELEN 

De maximaal haalbare snelheid bij MIG lassen is 100 cm/ min. Dit geeft al aan dat het 
lassen van de profielen van het ASF geen makkelijke opgave is. 

Uitgaande van 50.000 ASF' s per jaar is de cyclustijd 276,5 sec. De 11,2 meter van de 
sub-assemblages worden gelast in 1.920 sec (35 cm/min). Met de cyclustijd van 276,5 
sec betekent <lit <lat er minimaal 7 lasrobots nodig zijn. De bezettingsgraad is dan 
99,2%. De wachttijd is [zie bijlage 7.4) 8,9 maal de bewerkingstijd. Deze wachttijd 
wordt als te lang beoordeeld en de bezettingsgraad is dus te hoog. Met een robot 
meer, totaal 8, wordt de bezettingsgraad 86,8% en de wachttijd 0,5 maal de 
bewerkingstijd[zie bijlage 7.4]. Dit is wel acceptabel. 

Voor een voorstelling van een robot: zie bijlage 7.8. 

Minimum aantal robots 8 
Bezetting bij 50.000 86,8% 
Bezetting bij 40.000 69,4% 
Bezetting bij 20.000 34,7% 
T ABEL 7.3: AANTAL ROBOTS EN BEZETTING BIJ VERSCHILLENDE JAARPRODUCTJES 

Nu inzichtelijk is gemaakt hoeveel machines en robots in de fabriek moeten staan, 
moet de lay-out nog ter sprake komen. Binnen het afstudeerproject is er een 
werkplek uitgelicht om nader te bestuderen: de lasrobots. Bij de bepaling van een 
goede lay-out heb ik vooral gelet op de tijd die de operator nodig heeft om zijn taken 
te vervullen. Vooraleer aan de uiteenzetting over de lay-out kan worden begonnen, 
worden eerst de taken van de operator behandeld. 
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7.3 De taken van de operator 
Tot de taken van de operator hoort in ieder geval: 
• Het bijeenbrengen van de benodigde onderdelen voor de op te spannen sub-

assemblage; 
• Het opspannen van de onderdelen in de lasmal; 
• Het omspannen van de sub-assemblage; 
• Het uit de lasmal halen van de sub-assemblage; 
• Het neerzetten van de gelaste sub-assemblage op de daarvoor bestemde plek; 
• Het bijhouden van de voortgang van de robot en het bijsturen of ingrijpen in het 

geval dat dit nodig is. 

Als de operator naast deze taken nog tijd over heeft, kan hij nog andere dingen doen. 
Hierbij moet gedacht worden aan kwaliteitscontrole van de gelaste sub-assemblage, 
omprogrammeren van de robot waar nodig of zelf de aanvoer van onderdelen 
verzorgen. Het is hierbij wel van essentieel belang dat de operator aan zijn verplichte 
taken voldoet binnen de gestelde cyclustijd. Dit ongeacht de werkzaamheden die de 
operator naast zijn verplichte taken uitvoert. 

7 .4 De mogelijke opstellingen van de lasrobots 
Vier mogelijke opstellingen van de lasrobots zijn in het onderzoek bekeken: 

De cirkel opstelling 

[zie bijlage 7.9]: 
Hierbij staan meerdere robots, vaak 3 tot 5, in een cirkel. Deze opstelling lijkt 
vooral geschikt voor kleine series en veel verschillende werkstukken 
[Industriele robots]; 

De traverse opstelling 

[zie bijlage 7.10]: 
1 robot heeft de mogelijkheid om via een traverse 4 opspanplaatsen te 
bereiken. Een traverse is een soort rail waarlangs de robot zich kan 
verplaatsen. Deze rail heeft twee eindpunten. Dit zijn de twee plaatsen waar 
de robot kan staan; 

De enkele opstelling 

[zie bijlage 7.11]: 
De meest eenvoudige configuratie met 1 robot en 2 opspanplaatsen; 

De dubbele opstelling 

[zie bijlage 7.12] : 
Deze configuratie heeft 2 robots en twee opspanplaatsen. Hierbij !assen 2 
robots tegelijkertijd aan hetzelfde werkstuk. 

De traverse, enkele en dubbele opstelling zijn eigenlijk varianten op hetzelfde thema 
[44]. Bij de traverse heeft 1 robot 4 opspanplaatsen. Deze configuratie kan ongeveer 2 
maal minder werk verrichten binnen de cyclustijd dan de enkele opstelling. De 
dubbele opstelling daarentegen is 2 maal zo snel als de enkele opstelling. 
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De keuze van de robot-opstellingen die in de fabriek worden gebruikt, is van invloed 
op de logistiek en de besturing. Maar bovenal heeft het invloed op de inrichting van 
de werkplek. In dit verslag wordt verder uitgegaan van een enkele opstelling van de 
robot. De inrichting van de werkplek is ook voor deze opstelling bedoeld. De 
inrichting behoeft aanpassing indien deze voor een andere opstelling wordt gebruikt. 

Binnen het afstudeerproject is wel gekeken naar de voor- en nadelen van de 
verschillende robot-opstellingen. Hierbij is de enkele opstelling genomen als 
referentie. 
De behandeling van de voor- en nadelen heeft plaats in bijlage 7.13. In tabel 7.4 staan 
de voor- en nadelen kort vermeld. 

Voordeel Nadeel 
cirkel opstelling gunstig bij lange op- en langzaam en inflexibel 

ornspantijden 
Traverse opstelling gunstig bij lange op- en langzaam en duur 

ornspantijden 
enkele opstelling Referentie Referentie 
Dubbele opstelling Snel Duur 
TABEL 7.4: VOOR- EN NADELEN VAN DE VERSCHILLENDE ROBOT-OPSTELLINGEN 

Bij het bepalen van de robot-opstellingen die in de fabriek moeten komen, moet 
rekening worden gehouden met flexibiliteit. De verzameling van robots moet de 
volume en rnix-flexibiliteit van de goederenstroom wel aankunnen. Daarom is het 
verstandig om niet te kiezen voor een soort opstelling. Een goed uitgedachte mix 
bezit een hogere flexibiliteit. Deze hogere flexibiliteit moet worden bereikt met zo 
laag mogelijke kosten. 

7.5 De werkplek lay-out 
Het maken van de lay-out van de werkplek heeft als doel de tijd die de operator 
nodig heeft om zijn verplichte taken te vervullen, te rninirnaliseren. Deze verplichte 
taken bestaan hoofdzakelijk uit het op-, om- en uitspannen van de sub-assemblages. 
Bij het vervullen van deze taak komen twee aspecten naar voren die de benodigde 
tijd voor het uitvoeren het meest beinvloeden. Het eerste aspect is de loopafstand 
van de plaats waar de onderdelen liggen en de loopafstand tot de plaats waar de 
gelaste sub-assemblage naar toe moet worden gebracht. Hoe korter deze afstanden 
zijn, des te korter is de looptijd. Het tweede aspect is de moeilijkheid van het op-, 
om- en inspannen. Hoe makkelijker dit gaat en hoe beter bereikbaar de lasmal is, hoe 
gunstiger dit de benodigde tijd beinvloedt. 
De lay-out van de werkplek is getoond in bijlage 7.14. 

Van de vormgeving van de lasmal is binnen het onderzoek af gezien. Wei is het 
rninirnalisatieprobleem van de loopafstanden onderzocht. De uitgangspositie hierbij 
was dat er bakken met de benodigde onderdelen van de op te spannen sub
assemblage vlakbij de opstelling staan. Deze bakken zijn rond de opstelling gezet 
voor een zo klein mogelijke loopafstand. Vervolgens is op twee manieren bekeken 
hoe lang de operator nodig heeft om de onderdelen te verzamelen en op te spannen. 
De eerste rnanier is de 'praktijk' manier. Hierbij heb ik de handelingen van de 
operator zo goed als mogelijk nagebootst. In rnijn kantoor heb ik dezelfde 
handelingen verricht als de operator moet uitvoeren. Mijn bureau was hierbij de 
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opspantafel, oftewel de lasmal. Bij deze benadering is het leereffect buiten 
beschouwing gelaten. 
Hierbij kwam ik uit op de in tabel 7.5 vermelde tijden. 

De tweede manier was de theoretische. Met behulp van de MTM (Methods-Time 
Measurement) methode heh ik de tijden bepaald [zie bijlage 7.15] van alle 
deelhandelingen die de operator moet uitvoeren [45]. De tijden die hieruit zijn 
gekomen staan ook in de tabel. 

Bepaling volgens 'praktijk' Bepaling volgens MTM 
manier theorie 

Zijwand 110sec 49 sec 
voor links 60 sec 25 sec 
voor rechts 60 sec 25 sec 
achter onder 55 sec 25 sec 
achter boven 60 sec 25 sec 
TABEL 7.5: TIJD NODIG VOOR VERZAMELEN EN OPSPANNEN ONDERDELEN 

Het verschil in deze tijden is groot, meer dan een factor 2. Wat is de verklaring voor 
dit verschil? Het belangrijkste verschil is dat de MTM methode er van uit gaat dat 
elke handeling in een keer goed wordt uitgevoerd. Dit houdt dan ook in dat elke 
handeling geen seconde !anger duurt dan strikt noodzakelijk is. Ook hoeft een 
handeling volgens de MTM methode nooit herhaald te worden. Dit moet 
bijvoorbeeld als een handeling de eerste keer niet goed is uitgevoerd. 
Een antler verschil is dat de MTM methode impliciet aanneemt dat de operator die 
het werk uitvoert de taak volledig beheerst. Dat houdt in dat hij bij wijze van 
spreken al jarenlang exact dezelf de verzameling taken heeft moeten uitvoeren. In de 
ASF fabriek is dat niet het geval. Een operator kan aan verschillende sub
assemblages van het zelfde ASF werken. Hij kan zelfs werken aan verschillende 
ASF' s. Dit maakt zijn taak complexer dan de MTM methode veronderstelt. 

De belangrijkste conclusie die uit bovenstaande getallen valt op te maken, is dat bij 
beide methoden de opspantijd veel korter is dan de cyclustijd. De tijd nodig voor het 
omspannen en het uit de opspantafel halen en wegzetten van de gelast sub
assemblage is voor beide ongeveer 40 sec (schatting volgens de 'praktijk' methode). 
In totaal heeft de operator dan maximaal 190 sec (in geval van een zijwand) nodig 
om al zijn verplichte werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat een operator de 
werkzaamheden aan elke sub-assemblage binnen de cyclustijd kan uitvoeren! Elke 
lasopstelling kan dus binnen de cyclustijd alle werkzaamheden uitvoeren. 

7.6 De logistiek 
Het laatste aan de fabriek gerelateerd aspect dat bekeken is, is de uitgaande logistiek. 
Het betreft hier niet de inkomende en de inteme logistiek van de fabriek. Het gaat 
om de goederenstroom tussen de fabriek en de afnemer, de uitgaande logistiek [zie 
afbeelding 7.1]. De afnemer is de autoproducent in wiens opdracht de ASF's zijn 
gemaakt. 
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Toeleve
rancier 

lngaand __ -► Fabriek e--Uitgaand 

AFBEELDING 7.1: lNGAANDE EN UITGAANDE GOEDERSNTROOM VAN DE FABRIEK 

Auto
producent 

De goederenstroom tussen de fabriek en de autoproducent bestaat uit de sub
assemblages van het ASF. Welke sub-assemblages <lit zijn, hangt af van de productie 
indeling. Deze indeling is ook belangrijk voor het logistieke proces. In de productie 
wil je sub-assemblages die makkelijk te !assen en makkelijk te hanteren zijn. Het 
logistieke proces stelt weer andere eisen. De belangrijkste is <lat de sub-assemblages 
niet volumineus zijn. Hoe groter het volume van een sub-assemblage hoe meer 
ruimte het inneemt in het vervoersmiddel. En hoe meer ruimte een enkele sub
assemblage inneemt, hoe minder sub-assemblages kunnen worden getransporteerd 
per vervoersmiddel. Dit betekent <lat er meer vervoersmiddelen nodig zijn en de 
kosten hoger worden. 

De uitgangssituatie voor het vervoeren van de space frames is het volgende: 
• De sub-assemblages zijn stapelbaar. Hiervoor worden speciaal gemaakte rekken 

gebruikt voor elke sub-assemblage. Op deze manier kunnen ze met zo min 
mogelijk ruimte-inname en zo klein mogelijke kans op beschadiging worden 
getransporteerd; 

• Het vervoer kan plaatsvinden door middel van trein of vrachtwagen. Andere 
opties worden als te langzaam of te duur beschouwd; 

• Het streven is om minimaal een maal per <lag de gemaakte sub-assemblages te 
transporteren; 

• Het transport vindt plaats vanuit de Hoogovens vestiging in IJmuiden naar een 
autoproducent in Duitsland. 

Uitgaande van deze situatie is het doel het vinden van de goedkoopste optie. 

Het laatste punt verdient nog enige toelichting. Bij het onderzoeken van de logistieke 
opties is het nodig om een soort 'standaard vervoerstraject' te hebben. Pas dan 
kunnen de verschillende opties goed met elkaar vergeleken worden. De keuze van 
<lit standaard vervoerstraject is IJmuiden-Duitsland geworden. De reden van deze 
keuze is <lat ten eerste in Duitsland veel autoproducenten zijn. Ten tweede kan 
Hoogovens besluiten zelf een faciliteit te bouwen om ASF' s te maken. Deze zou 
eventueel op het Hoogovens terrein kunnen komen te staan. Dit traject is een van de 
vele mogelijke opties. Het gekozen traject dient hier als referentie voor de 
berekening. 

Om te komen tot een kostenplaatje van het transport zijn de transportprijzen 
opgevraagd bij een aantal transporteurs en expediteurs in Nederland. In totaal is van 
4 bedrijven die met vrachtwagens goederen naar Duitsland vervoeren een 
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prijsopgave gevraagd [zie bijlage 7.15]. Ook is NS (Nederlandse Spoorwegen) Cargo 
gevraagd een prijsopgave te doen voor vervoer met de trein. 
De prijsopgave betrof de volgende situatie: 

"Ik wil per jaar 20.000 AS F's van 100 kg vervoeren van IJmuiden naar 
Stuttgart, Bonn, Vogt of Miinchen. Hierbij wil ik een prijsopgave voor twee 
verschillende opties. De ene optie is dat elk ASF 1,7 kubieke meter in beslag 
neemt. De andere is dat elk ASF 5,6 kubieke meter in beslag neemt. Wat zijn 
de kosten hiervan per jaar, per transport of per ASF?" 

De twee opties die hierboven staan beschreven zijn gebruikt om het verschil te 
bepalen tussen het vervoer van volumineuze sub-assemblages (5,6 kubieke meter) en 
klein sub-assemblages (1,7 kubieke meter). Dit geeft een indicatie van de 
gevoeligheid van de transportkosten voor het getransporteerde volume. Het verschil 
in volume van de beide opties wordt veroorzaakt door het verschil in indeling in 
sub-assemblages. Deze indeling is: 
Optie 1 (1,7 m3): 
voorkant links, voorkant rechts, bodem, zijwanden links en rechts, achterkant links, 
achterkant rechts en losse dakprofielen; 
Optie 2 (5,6 m3): 
voorkant, passagierskooi (zijwanden, bodem en dak als geheel) en achterkant. 

De sub-assemblages van optie 2 zijn beduidend volumineuzer zijn dan die van optie 
1. Dit verklaart het verschil in totale inhoud van de sub-assemblages. 

De prijsopgave van de verschillende bedrijven verschilde per reisbestemming. Om 
de gegevens toch op overzichtelijke wijze te presenteren zijn ze gemiddeld over de 
vier verschillende prijsopgaven: 

3 5,6m 3 1,7m 
Stuttgart fl 470,- fl 340,-
Miinchen fl 520,- fl 380,-
Vogt fl 560,- fl 420,-
Bonn fl 400,- fl 290,-
TABEL 7.6: PRIJZEN VAN VERVOER ASF VAN FABRIEK NAAR AUTOPRODUCENT PER VRACHTWAGEN 

De prijsopgaven die in tabel 7.6 staan vermeld, zijn hoog uitgevallen. Het lijkt erop 
dat de bedrijven te weinig rekening gehouden hebben met het zo goed mogelijk 
'invullen' van de vrachtwagen. Verder is het verschil tussen de prijzen van de 
volumineuze optie (5,6 m3) en de minder volumineuze verzameling sub-assemblages 
opvallend klein. Enig voorbehoud omtrent de correctheid van de bedragen lijkt dan 
ook op zijn plaats. 

De prijsopgave van NS Cargo gaf de kosten van vervoer per wagon-combinatie per 
jaar. Deze kosten moesten nog terug gerekend worden naar de kosten per ASF. NS 
Cargo heeft de maten van de wagon doorgegeven. Op basis hiervan is de indeling 
van de wagon met sub-assemblages bepaald. Voor beide opties, 1,7 en 5,6 kubieke 
meter, is bepaald hoeveel sub-assemblages in de wagon-combinatie passen. Hierbij is 
gekeken hoeveel rekken van elke sub-assemblage in de wagon passen. Ook is 
bekeken hoe hoog de rekken kunnen zijn. Dit bepaalt hoeveel sub-assemblages er in 
een rek gaan. Ik heb de wagon zo goed als mogelijk zodanig 'ingevuld' dater van 
elke soort sub-assemblage evenveel worden getransporteerd. Dit is belangrijk want 
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het gaat er tenslotte om dat de sub-assemblages worden geassembleerd tot gehele 
ASF' s. Het heef t geen zin om elk transport bijvoorbeeld 10 zijwanden en 30 
voorkanten mee te nemen. Hier kunnen maar 5 ASF' s van gemaakt worden zodat de 
25 resterende voorkanten moeten blijven liggen. 

H et resu taat van eze I d b k ere erung 1s as voLg: I I t 
NS Cargo 3 5,6m 3 1,7m 

Stuttgart Fl180 fl 76 
Bonn Fl115 fl49 
Koblenz Fl123 fl 52 
T ABEL 7. 7: PRlfZEN VAN VER VO ER ASF VOOR BIT TRANSPORT PER TREIN 

Bij de communicatie met NS Cargo is het niet gelukt duidelijk te maken dat ik de 
prijzen van vervoer naar de eerder genoemde vier plaatsen wilde weten. Daarom 
zijn de plaatsen van bestemming hier anders dan in de tabel van de transportkosten 
per vrachtwagen. 

Uit de tabel blijkt dat het vervoer per trein veel goedkoper is dan per vrachtwagen. 
Maar het vervoer per trein heeft ook nadelen. Ten eerste is deze wijze van transport 
natuurlijk alleen mogelijk als de autoproducent een spooraansluiting heeft. Nu is dat 
in Duitsland vaak wel het geval. Ook moet men er rekening mee houden dat het 
vervoer per trein over het algemeen langer duurt dan per vrachtwagen, zeker over 
korte afstanden. Als echter het vervoer van de ASF's naar de autoproducent 's nachts 
plaats vindt, rnaakt het weinig uit dat de trein wat langzamer is. Daar komt nog bij 
dat ' s nachts de trein ook minder langzaam zal zijn. Het verschil in kosten kan dan 
zeker het overwegen waard zijn om de trein als transportrniddel te kiezen. 

Ook is nog een berekening gemaakt om tot de vervoerskosten per vrachtwagen te 
komen. Hierbij is er van uit gegaan dat de fabriek zelf het vervoer voor haar rekening 
neemt. Ze bezit daartoe ook haar eigen vrachtwagens. De berekening van de kosten 
van de eigen vrachtwagenvloot is vermeld in bijlage 7.16. Hier volsta ik met het 
vermelden van de kosten per ASF. Deze kosten zijn fl 192,50 per ASF uitgaande van 
10 ASF's per vrachtwagen [zie bijlage 7.17]. De prijs per ASF is hier op eenzelfde 
manier bepaald als bij het transport per trein. De vrachtwagen is net als de 
treinwagon vervolgens 'ingevuld' . 

Het verschil van de hier berekende prijs van fl 192,50 is groot in vergelijking met de 
prijzen zoals opgegeven door de expediteurs. Dit verschil zit hoof dzakelijk in drie 
oorzaken. 
Ten eerste is er vanuit gegaan dat de eigen vrachtwagenvloot geen winst hoeft te 
halen. Als het vervoer wordt uitbesteed aan een expediteur moet er ook een winst 
worden betaald. 
Ten tweede is het eigen vervoer volledig gericht op het vervoer van de sub
assemblages van Hoogovens naar een of meerdere bestemmingen in Duitsland. Deze 
specialisatie kan lagere kosten per getransporteerde ASF bewerkstelligen. 
Ten derde kan bij eigen vervoer rekening worden gehouden met de exacte maten 
van de sub-assemblages. De maatvoering van het transportrniddel en de sub
assemblages kunnen af gestemd worden. Hier door is het eenvoudiger om het 
transportrniddel zo efficient mogelijk in te richten. Zo kan het betalen voor het 
vervoeren van (onnodige) lucht tot een minimum beperkt blijven. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De laatste stap van het afstudeerproject is om conclusies te trekken uit het verrichte 
werk. Uit deze conclusies vloeien aanbevelingen voort voor Hoogovens en voor ADS 
(Automotive Design Support). 

8.1 Conclusies ten aanzien van de opdracht 
Het omslagpunt in de productiekosten van een ASF (aluminium space frame) 
en een SUB (stalen unibody) ligt ongeveer bij een jaarproductie van 50.000. 
De gegevens uit de literatuur, kostprijs-simulatiemodellen en eigen 
onderzoek wijzen hierop. 

Een ASF kan bij een relatief kleine jaarproductie (kleiner dan 50.000 auto's per 
jaar) goedkoper geproduceerd worden dan een SUB. Dit kostenvoordeel 
wordt veroorzaakt door de lagere investeringskosten in de 
productietechnologie van ASF' s. 

De productie van een ASF heeft een slechtere 'economie of scale' dan de 
productie van een SUB. Dit houdt in dat de productiekosten per 
geproduceerd ASF minder snel afnemen dan de productiekosten van een 
SUB. 

De volgende productietechnologieen zijn voldoende om een ASF te maken: 
• Extrusie (van de profielen); 
• Persen (van de plaatdelen); 
• Buigen; 
• Frezen (en eventueel boren); 
• Lassen (of eventueel lijmen) . 

Het is mogelijk om een ASF te maken zonder gietdelen. Dit heeft als voordeel 
dater in het geheel geen giettechnologie noodzakelijk is. Ook betekent het 
een vermindering van het te lassen aantal meters van het ASF. 

De mogelijke onderdeelreductie van een ASF ten opzichte van een 
vergelijkbare SUB is ongeveer 40%. 

De realiseerbare gewichtsreductie van een BIW (Body-In-White) kan, door 
toepassing van een ASF, in vergelijking met een SUB 30% tot 40% bedragen. 

De mogelijke gewichtsreductie van de totale auto kan door toepassing van 
aluminium tussen de 10% en 40% bedragen. Het percentage hangt af van de 
mate van toepassing van aluminium. Als aluminium ook wordt gebruikt voor 
bijvoorbeeld de motor, ophanging en buitenpanelen van de auto dan is 40 % 
haalbaar. Dit wordt mede verklaard door de secundaire 
gewichtsbesparingen. Secundaire gewichtsbesparingen ontstaan als bepaalde 
onderdelen van de auto, zoals remmen, versnellingsbak of motor, lichter 
uitgevoerd kunnen worden omdat het gewicht van de auto lager is. 

42 



Middels het ADS model bestaat er inzicht in de factoren die de kosten van 
een ASF bepalen. Ook geeft dit model een idee van de gevoeligheid van de 
kosten voor variaties in deze factoren. 

8.2 Conclusies voor ADS & Hoogovens 
Hoogovens weet uit de resultaten van dit onderzoek welke productie- en 
assemblagetechnologieen nodig zijn bij het maken van een ASF. 

Er kan nu een gefundeerd besluit worden genomen over het wel of niet 
produceren van een ASF. 

Hoogovens kan nu bekijken of ze voldoende technologische kennis heeft om 
de productie van ASF's voor eigen rekening te nemen. Anders kan de 
ontbrekende kennis worden vergaard of kunnen delen van de productie nog 
worden uitbesteed. 

ADS heeft aan de hand van de gegevens van dit project (een beter) inzicht in 
de kostenopbouw en -gevoeligheid van het ASF. Hiermee kan ADS de klant 
tot dienst zijn rnaar ook kan de kennis het bij het opzetten van een eigen 
fabriek van dienst zijn. 

Als er wordt gekozen voorhet opzetten van een fabricagefaciliteit voor ASF's, 
is het belangrijk dat op de logistieke aspecten wordt gelet. De keuze van het 
transportmiddel en de indeling van de sub-assemblages spelen hierbij een 
belangrijke rol. 

Bij de inrichting van de werkplek voor de lasoperator zijn de loopafstand en 
het gemak van de te verrichten handelingen belangrijke ontwerp-criteria. 
Ofwel de tijd die de operator nodig heeft voor het uitvoeren van alle 
handelingen, ofwel de lastijd van de gehele sub-assemblage bepaalt de 
doorlooptijd van de assemblagestap. Dit is afhankelijk van welke van beide 
handelingen het Iangste duurt. 

Bekend is hoe veel machines en operators nodig zijn voor de productie van 
een ASF. De verschafte rekenmodellen maken het mogelijk dat dit voor in 
principe elke mogelijke jaarproductie wordt bepaald. 

8.3 Aanbevelingen 
ADS moet nog meer onderzoek doen naar de jaarproductie bij welke het 
omslagpunt ligt in de maakkosten van een ASF en van een SUB. 

Het is aanbevelenswaardig dat ADS de in dit rapport genoemde 
rekenmodellen gebruikt als ze besluiten een productiefaciliteit op te zetten 
voor ASF's. Deze modellen leveren op een eenvoudige manier resultaten over 
onder andere de hoeveelheid benodigde machines en de investeringskosten. 

Als Hoogovens besluit de productie voor eigen rekening te nemen, moet nog 
uitgezocht worden wat de lay-out is van de werkplek bij het buigproces en 
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het CNC bewerken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de analyse van 
het lasproces die al is uitgevoerd. 

De lay-out van de fabriek verdient nader onderzoek. Als uitgangspunt kan 
hierbij onder andere de lay-out van de werkplek van de lasoperator genomen 
worden. 

De logistieke kosten van het vervoer van de sub-assemblages naar de 
autoproducent moeten nader bekeken worden. Dan kan pas een correcte prijs 
van het vervoer worden bepaald. Ook de kosten van de ingaande logistiek 
kunnen dan bepaald worden. 
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AUDIAS 

Bodyshell a:m 

• Shct't aluminium 
• Extrusions 
• Node castings 



BIJLAGE 2.2 

RENAULT SPIDER 



BIJLAGE 2.3 

LOTUS ELISE 

01995 Lotus Cars, Ltd. All Rights Reserved 



BIJLAGE 2.4 

ALUMINIUM SPACE FRAMES 

• Audi A8 [bijlage 2.1]: 
De Audi A8 is een bovenklasse auto. In 1996 zijn er 13.000 A8's 
geproduceerd. De A8 is de eerste serie geproduceerde auto met een space 
frame. Het space frame is 'zwaar' uitgevoerd; het bevat veel onderdelen en 
heeft een hoger gewicht dan strikt noodzakelijk lijkt. Ook bevat het space 
frame gietdelen en relatief veel plaatdelen. Het space frame weegt 210 kg op 
een totaalgewicht van 1485 kg. 140 kg zou zijn bespaard door toepassing van 
het aluminium space frame. 

• Renault Spider [bijlage 2.2]: 
De Renault Spider is net als de Lotus Elise een ander slag wagen. Het gaat 
hier om een sportwagen pur sang waarvan er slechts weinig worden 
geproduceerd en verkocht. De totale auto weegt 790 kg waarvan het space 
frame 115 kg inneemt. Hij zou 30% minder wegen dan een stalen versie. De 
Spider heeft een buitenkant van kunststof . 

• Lotus Elise [bijlage 2.3]: 
Ook een sportwagen die is ontworpen om klein en licht te zijn. Het totaal 
gewicht van 675 kg met een aandeel van 65 kg voor het space frame (zonder 
stalen sub-assemblage van de achterkant) suggereert <lat <lit is gelukt. 
Buitenpanelen zijn van kunststof. De geplande jaarproduktie is 700 stuks. 

Ook nog het vermelden waard zijn de volgende space frames: 
• ACCESS: 

De Aluminium based Concept of aluminium CO2 Emision Saving Sub 
compact car (ACCESS) is een concept car mede ontwikkeld door Ned Car 
PD&E (Product Development & Engineering) te Helmond. Het doel van het 
ACCES~project was een auto te ontwikkelen die een verlaging van de CO2 
uitstoot te zien zou geven. Het resultaat is een 850 kg wegende vijfdeurs auto 
met een space frame van 148 kg. 250 kg zou zijn bespaard ten opzichte van 
een stalen versie. Een wetenswaardigheid is <lat bij de ACCESS een deel van 
het space frame is te zien aan de buitenkant; <lit is de daklijn. 

• Opel Maxx [bijlage 2.7]: 
De Opel Maxx was een studie naar een klein stadsautootje van Opel 
vergelijkbaar met de Ford Ka. Het ontwerp heeft echter nooit de 
produktiefase bereikt. De bedoeling was om de auto met een space frame uit 
te rusten. Het ontwerp van <lit space frame is mede ontstaan door de bijdrage 
van ADS (Automotive Design Support) . De Maxx zou 650 kg gaan wegen 
waarvan 103 kg (heron twerp versie) op con to van het space frame komt. 
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BIJLAGE 3.4 

LIJST VAN BEWERKINGEN 

Buigen Frezen Boren 
Voorkant: 
voorstuk crashvanger links 
voorstuk crashvanger rechts 
tussenstuk crashvanger links X 
tussenstuk crashvanger rechts X 
achterstuk crashvanger links X X 
achterstuk crashvanger rechts X X 
bovenkant voorplaat X X 
bovenstuk linker wielophanging X 
bovenstuk rechter wielophanging X 
onderstuk linker wielophanging 
onderstuk rechter wielophanging 
Bodem: 
tussenstuk A-zuil X 
crashdoorgeleider links 
crashdoorgeleider rechts 
tussenstuk B X 
tussenstuk C X 
Zijwand links: 
motorklepdrager links X X 
onderkant A-stijl links X X 
bovenkant A-stijl links X X 
8-stijl links X X X 
onderkant C-stijl links X X 
daklijn links X X 
achterklepdrager links X X 
dorpel links X 
Zijwand rechts: 
motorklepdrager rechts X X 
onderkant A-stijl rechts X X 
bovenkant A-stijl rechts X X 
8-stijl rechts X X X 
onderkant C-stijl rechts X X 
daklijn rechts X X 
achterklepdrager rechts X X 
dorpel rechts X 
Achterkant: 
crashvanger links X X 
crashvanger rechts X X 
onderkant achterplaat X X 
drager overgangsdeel X 
Bovenkant: 
onderkant voorruit X X 
bovenkant voorruit X X 
bovenkant achterruit X X 
onderkant achterruit X X 

24 29 7 
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BIJLAGE 5.1 

MIG LASSEN UIT MIT MODEL 

Welding 
Total length to be joined 2855,00 in/assembly 
Manual? (1 =Y;0=N) 0 
No. of laborers required 0,2 /station 

ASW electrode material tungsten 
ASW pitch 2,00 in 
ASW electrode material cost 5,00 $/lb 
Quan. of ASW electrode material required 0,1 lb/in 
ASW electrode cost 0,5 $/in 
ASW inert gas helium 
ASW inert gas cost 0,21 $/ft0 
ASW inert gas flow rate 0,50 ft0/sec 
ASW hand gun power consumption 33 kVA 
ASW hnd gun power consumption efficiency 80,00% 
ASW hand gun cost 7.500,00 $/gun 
No. of ASW hand guns required 1 /station 
ASW robot power consumption 2 kVA 
ASW robot power consumption efficiency 90,00% 
ASW robot cost 100.000,00 $/robot 
No. of ASW robots required 1 /station 
ASW robot gun power consumption 33 kVA 
ASW rbt gun power consumption efficiency 80,00% 
ASW robot gun cost 10.000,00 $/gun 
No. of ASW robot guns required 1 /station 
Arc spot weld station cost 20.000,00 $/weld 
No. of ASW stations required 3 /line 
ASW controller cost 10.000,00 $/contr. 
No. of ASW controllers required 1 /line 
Total number of arc spot welds 6 /assembly 
No. of arc spot welds (NA) /station 
No. of ASW electrodes required (NA) /station 
ASWtime 0,50 sec 
Manual ASW inter-weld time 0,10 sec 
Robot ASW speed 1200,00 in/min 



BIJLAGE 5.2 

BRANDSTOFKOSTEN VOORDEEL VAN ASF 

Gewicht auto (SUB) 1200 Kg Benzineverbruik SUB 9 liter/100 km 

Percentage gewicht BIW 28% Besparing verbruik 0,4 11100km/100kg 
Gewicht BIW (SUB) 336 Kg 
Besparing gewicht door ASF 40% Werkelijke besparing ASF 0,81 11100km 

Besparing in kg 134,4 Kg Benzineverbruik ASF 8,19 11100km 

GewichtASF 201,6 Kg 

Kilometrage auto 25000 km/jaar 
Secundaire gewichtsbesparing 20% Van primair Levensduur auto 5 jaar 
Secundaire besparing in kg 67,2 Kg 

Totaal kilometrage 125000 km 

Totale besparing in kg 201,6 Kg 

Gewicht ASF auto 998,4 Kg Totale verbruik SUB 11250 liter 
Totale verbruik ASF 10242 liter 

Benzineprijs F 2,10 per liter 

Besparing ASF F 2.116,80 per auto 

Verd isconteerd ( 1 oi;;, ) F 1 375.92 SCHATTING 1 



BIJLAGE 5.3 

GEGEVENS UIT MIT EN IBIS MODELLEN 

Aile vermelde gegevens gaan uit van een jaarproduktie van 20.000 stuks. In hoeverre 
de produktie en assemblage van de space frames van extrusie tot en met een 
compleet space frame is meegenomen in de analyse, wordt vermeld bij elk model. 

Het lbisl model: 
alles 
Dit model is geeft een berekening van 6 verschillende soorten BIW's. Hieronder 
vallen ook de SUB en het ASF. Het model berekend de kosten van de 'structure', de 
'panels' en de' assembly' . Om het doel van dit stuk te dienen, is het stuk van het 
model wat aan de panelen rekent 'uitgezet'. Belangrijkste punten: 
1. loonkosten: f38,90 per uur (werkjaar 240 * 16 = 3.840 uur), indirecten vangen 

hetzelfde loon als directen en het aantal indirecten is de helft van het aantal 
directen, 

2. benzineprijs: f0,60 per liter ($1,25 per gallon). 
3. aluminiumprijzen: f2,74 per kg voor billets, fl,69 per kg afval hiervan, f2,38 per kg 

gerecycleerd, 
4. extrusie: cyclustijd groot 10,6 sec, middel 6 sec en klein 3,3 sec, 2 arbeiders per 

station, 
5. gebogen: 100% van de grote (26) is 26, 50% middel (28) is 14 en 0% van de kleine 

(17), 1 arbeider per station, 
6. space frame: 135 kg (40% reductie) met 110 (56 % reductie) onderdelen, 
7. auto: voor de gehele lifecycle f3.900 met 1.146 kg (SUB: f4.840 en 1.300 kg), voor 

produktie f2.484 (ASF) tegenover f2.696 (SUB), 
8. investeringen: totaal fl.200.000, 
9. andere aspecten: produktiekosten space frame altijd Gaarprodukties 10.000 tot 

400.000) lager dan van SUB, assemblagekosten ook altijd lager, lifecycle cost dus 
ook altijd lager 

Het lbis2 model: 
alles 
Dit model lijkt erg op het andere Ibis1 model maar is iets anders en eenvoudiger van 
opzet met ook minder gegevens. Ook hier zijn de panelen weer 'uitgezet'. 
1. loonkosten: f38,90 per uur (werkjaar 240 * 20 = 4.800 uur), 
2. benzineprijs: f0,60 per liter ($1,25 per gallon), 
3. mankracht: 6 man per persstation, 4 man extrusie, 2 gieters, 2 per buigstation, 0,1 

per oven, 2 per dirnensie station, 
4. gebogen: 50% van de extrusies, totaal 26 grote, 28 middel en 17 kleine extrusies, 
5. bewerkingen: 36 buigingen op 2 stations en dus 4 man, 220 verbindingen op 53 

stations voor sub-assemblage en 26 voor eind-assemblage met respectievelijk 98 
en 48 arbeiders, 

6. space frame: 135 kg (40% reductie) (25 kg plaatdelen, 85 kg extrusies en 25 kg 
gietdelen) met 110 (56% reductie) onderdelen, 



7. auto: voor de gehele lifecycle £4.822 met 1.157 kg (SUB: £8.087 en 1.300 kg), voor 
produktie £3.953 (ASF) tegenover £6.678 (SUB), 

8. kosten: fl.984 voor assemblage, 
9. investeringen: totaal £360.000.000, 
10.andere aspecten: produktiekosten space frame altijd 0aarprodukties 10.000 tot 

400.000) lager dan van SUB, assemblagkosten ook altijd lager, lifecycle cost dus 
ook altijd lager. 

Het MIT model: 
slechts eind-assemblage 
1. loonkosten: £63.- per uur met 250 werkdagen van 16 uur (4.000 uur), 
2. lasopstelling: 0,2 lasser per station, 3 stations met ieder 1 robot (totale 

verbindingslengte 72,5 meter), 
3. kosten lasrobot / lasstation: lasrobot £180.000, lastoorts £18.000, £36.000 per 

station, 
4. schoonmaakopstelling: 2 robots op een station, 1 schoonmaker per station, 
5. kosten schoonmaakrobot / schoonmaakopstelling: £145.000 robot, £36.000 voor 

station, 
6. schoonmaken: 5 sec instellen, 4,6 m/ min (voor 30 meter zou het schoonmaken 

met deze opstelling 197 sec duren), 
7. kosten: percentages voor overhead 35%, periferie 20%, onderhoud 5%, installatie 

20%, 
8. andere aspecten: robotsnelheid 30,5 m/min. 



BIJLAGE 5.4 

Standaard gegevens: Berekeningen: 
loonkosten buiger F 52,50 per uur # uren buigwerk uren per jaar 
werkuren buigmachine 240 dagen per jaar klein 1833,33 

16 uur per dag middel 2000 
3840 uur per jaar groot 666,67 4500 

# buigmachines stuks 
kosten buigmachine klein F 550.000 gulden klein 1 
kosten buiemachine middel F 700.000 gulden middel 1 
kosten buigmachine groot F 850.000 gulden lgroot 1 
totaal aantal profielen 61 bezetting buigmachines percentage 
aantal gebogen profielen 27 klein 48% 
klein (40%) 11 stuks middel 52% 
middel (60%) 12 stuks 1groot 17% 
tgroot (40%) 4 stuks verandering # buigmachines vanwege hoge of juist !age bezetting 
cvclustijd 30 seconden klein 1 

middel 1 
jaarproduktie 20000 stuks 1groot 1 
aantal operators per buigmachine 2 

investering buigmachines guldens 
klein F 550.000 
middel F 700.000 
groot F 850.000 2100000 
investering gereedschappen guldens 
klein F 440.000 
middel F 600.000 
tgroot F 240.000 1280000 

afschrijving F 530.000 1n1ldens per jaar 
loonkosten F 1.209.600 1n1ldens per jaar 
overhead gebouw F 731 guldens per jaar 
overhead rest F 122.639 guldensperjaar 
kapitaalkosten F 233.800 guldens per jaar 
onderhoudskosten F 26.500 guldens per jaar 

kosten per space frame F 106,16 gulden 
percentage loonkosten 57% 

Model buigkosten 



BIJLAGE 5.5 

Standaard gegevens: Berekeningen: 
-----

# i:i-;en werk loonkosten arbeider F 52,50 per uur 5950,00 uren perjaar 
----- -----------
werkuren bewerkingsmachines 240 dagen per jaar # CNCcentra 3 stuks 

16 uur per-dag- -- bezetting CNC centrum 52% percentage 
3.840 uur per jaar 

investering machines F 1.800.000 guldens 
kosten CNC bewerkingscentrum F 600.000 gulden investering gereedschappen F 15.808 guldens per jaar 

--- -

--
totaal aantal profielen 61 stuks afschrijving F 195.808 guldens per jaar 
-------- ---
aantal te frezen profielen 43 stuks loonkosten F 405.216 guldens per jaar 

-· 
aantal te boren profielen 7 stuks overhead gebouw F 371 guldens per jaar 
aantal te boren & frezen profielen 10 stuks overhead rest F 70.655 guldens per jaar 

kapitaalkosten F 136.949 guldens per jaar 
cyclustijd CNC bewerkingscentrum 15 seconden onderhoudskosten F 9.790 guldens per jaar 
insteltijd CNC bewerkingscentrum 3 seconden 
-· 

kosten per space frame F 40,94 gulden 

jaarproduktie 20.000 stuks percentage loonkosten 49,49% 
---
seriegrootte 10 stuks 

aantal operators per centrum 0,67 

Model frees/boor kosten 
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Standaard gegevens: 
I----- ---

Berekeningen: 
- - ---·- --- ----
Ioonkosten lasser F 52,50 peruur cyclustijd 73 minuten 
-------- ----- --- --- - ------------ -- ---- --
werkuren robot 240 dagen per jaar # uren laswerk 24167 perjaar 

--- - . ---~-~----

16 uur per dag # Iasrobots 7 
- ----------

3840 uur per jaar bezetting robots 90% 

lengte las plaatdelen 10 meter investering robots F 1.600.000 guldens 
------
lengte las extrusies 15,6 meter investering gereedschappen F 25.000 guldens per jaar 
totale lengte !assen 25,6 meter investering Iasmallen F 405.000 guldens 
neersmeltsnelheid plaatdelen 85 cm per minuut 
neersmeltsnelheid extrusies 35 cm per minuut Ioonkosten F 1.411.200 guldens per jaar 

-----
inschakelduur plaatdelen 0,9 afschrijving per jaar F 926.250 guldens per jaar 
inschakelduur extrusies 0,75 overhead gebouw F 1.444 guldens per jaar 
benodigde tijd voor lastoortsreiniging 5 seconden overhead rest F 76.029 guldens per jaar 
-----
kosten inert gas 0,04 per minuut kapitaalkosten F 131.800 guldens per jaar 
kosten lasdraad 0,49 per meter onderhoudskosten F 46.313 guldens per jaar 
kosten lasopstelling sub-assemblage F 300.000 gulden 

- ----- -

kosten Iasopstelling eind-assemblage F 400.000 gulden gaskosten F 1,28 per space frame 
lasdraadkosten F 12,44 per space frame 

jaarproduktie 20000 stuks kosten per space frame F 143,37 gulden 

aantal operators per robot 1 percentage loonkosten 49% 
--

kosten per meter F 5,60 gulden per meter 

Model laskosten 
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zonder gietdelen met gietdelen 
inkopen van extrusies en plaatdelen 
prijs extrusie (gem.) F8 fl/kg prijs extrusie (gem.) F8 fl/kg 
tot. gewicht extrusies 90 kg tot. gewicht extrusies 80 kg 
prijs plaatdelen (gem.) F7 fl/kg prijs plaatdelen (gem.) F7 fl/kg 
oppervlakte plaatdelen 3,8575 m2 tot. gewicht plaatdelen 12 kg 
gewicht plaatdelen (gem. dikte 1,5 mm) 15,62 kg prijs gietdelen (gem.) F 12 fl/kg 

tot. gewicht gietdelen 20 kg 
totale inkoopkosten extrusies F 720,00 
totale inkoopkosten plaatdelen F 109,36 totale inkoopkosten extrusies F 640,00 

totale inkoopkosten plaatdelen F 84,00 
Kosten buigen F 106,16 totale inkoopkosten gietdelen F 240,00 
Kosten bewerken F 40,84 
Kosten !assen F 143,37 Kosten buigen F 106,16 

F 1.119,73 Kosten bewerken F 40,84 
Kosten lassen F 148,86 

Logistieke kosten (intern) F 250,00 F 1.259,86 
Logistieke kosten (extern) F 60,00 
Overhead (30%) F 428,92 Logistieke kosten (intern) F 250,00 
TOT ALE KOSTEN SPACE FRAME F 1.858,65 Logistieke kosten (extern) F 60,00 

Overhead (30%) F 470,96 
TOT ALE KOSTEN SPACE FRAME F 2.040,82 

Kosten van een ASF volgens mijn model 
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MAINS PROCESSES FOR STRETCH BENDING EXTRUSIONS 

Sur la machine type Rotary 

La machine Rotary est constituee d'une tete 
d'etirage mobile en x et z sur un bane, et la 
seconde tete est situee sur un plateau 
toumant ou est positionne l'outil. 

Cintrage par etirage conventionnel (20) 

Conventional stretch bending 

Cintrage par etirage radial 
(Etirage et compression simultanes) 

Radial stretch bending 
(Simultanenous stretching and 
compression) 

On Rotary type machine 

The Rotary machine is made up of a 
stretching head, movable in x and z on a 
bench, and the second head is located on a 
turning platen where the tool is positioned. 

Cintrage dans l'espace (30) 

Space bending 

L I 
r;:o,m : 10:• 

I r' i:: ·t 

Formage de viroles circulaires 
Apres cintrage, le retour elastique suivant la 
direction verticale permet de realiser une 
piece circulaire qui peut etre soudee pour 
faire une virole. 

Circular shape forming 
After bending, the springback effect brings 
the formed part into a circular shape which 
can be welded into a ring. 
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BEREKENING VAN DE WACHTTIJDEN 

De wachttijden worden berekend volgens de formule van Pollaczek [46] voor de 
gemiddelde wachttijd van een onderdeel in een enkele wachtrij. 

w= 
*-

p p *(1 + y2) 
2*(1-p) 

In deze formule is: 
w : de wachttijd 
p: de bezettingsgraad van de machine 
p: de bewerkingstijd van een onderdeel 
y2: de variatiecoefficient van de bewerkingstijd 

Van deze formule is de volgende formule af geleid. Deze benadert in een multi
machine situatie bovenstaande formule. Aangezien er in de fabriek sprake is van een 
situatie met meerdere machines per bewerking wordt gebruik gemaakt van 
onderstaande benaderingsformule. In deze formule is ook de variatiecoefficient y2 

weggelaten. Deze is op nul gesteld. 

p 
w =--------

2*c*(l-p) 

De symbolen hebben dezelfde betekenis als eerder. Nieuw is: 
c: aantal machines bij een bewerking 

Toepassing van de formule 
Wanneer de formule wordt toegepast op de fabriek ontstaat het volgende beeld: 
Buigen: 
Bij het buigproces wordt gebruik gemaakt van 3 buigrnachines. Voor de eenvoud 
van de berekening wordt hier aangenomen <lat de machines gelijk zijn. In de praktijk 
kan het ook hierop neerkomen omdat in principe de te buigen profielen willekeurig 
kunnen worden verdeeld over de 3 machines. De bezettingsgraad van de machines 
is 89,7%. 

lnvullen van deze waarden in de formule geeft: 



p 
w=--'-----

2 * 3 * 0,103 

Dit betekent dat de gemiddelde wachttijd 1,62 maal de gemiddelde bewerkingstijd 
is. 

Frezen & boren: 
Er staan 3 CNC bewerkingscentra in de fabriek. Deze hebben een bezetting van 
67,3 % en zijn identiek. De wachttijd voor de CNC centra is: 

p 
w=-----

2 * 3 * 0,327 

De gemiddelde wachttijd bij het frezen & boren is dan ook 0,51 maal de 
gemiddelde bewerkingstijd. 

Lassen: 
Bij het !assen wordt gebruik gemaakt van 8 robots met een bezetting van 86,8%. De 
wachttijd is: 

p 
W=-----

2 * 8 * 0,132 

Bij het !assen is de gemiddelde wachttijd dus 0,47 maal de gemiddelde 
bewerkingstijd. 
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Produktguppen-Obersicht / General view product-groups: 

MEGA TOOL 
Mehrberelchsfriser 
Multi-purpose cutter 

MEGA TOOL 
Soft 
fur NE-Metalle, Kunststoffe , 
weiche Stahle 

for non-ferrous-materials. 
plastics, mild steel 

Langloch- & Extra lange Schaftfriser TURBO CUT 
Bohrnutenfriser Schaftfriser extra kurz 

Slot Drills ( 2- and 3- flute) End Mills extra long series End Mills stub length 

Langlochfriser 
DIN 327, kurz & lang 

Slot Drllls (2-flute) 
DIN 327, standard & long series 

BE-S??-3 

FORM CUT 
Schaftfriser fur die Holz- und 
Kunatatoffburbeltung 
Werksnorm 

FORM CUT 
End MIiis for wood· 
and plastic milling 
works standard 

TURBO CUT • Schaftfriur 
BaumaBe DIN 327,extra kurz 

TURBO CUT • End Mills 
Dimensions DIN 327, stub length 

SchllchtfriHr Typ N .d._ 
Finishing Cutter Type N V 

~ ~ ~-0· -~ 

ff.' -- -- --~ 
MEGA TOOL 
lnax 
fur alle INOX-Stahle. Normal
Stahle, Reintrtan.Tnanlegierun
gen gegluht . Hochtemperatur
Legierungen 

for all Stainless-Steels, Normal
Steels , Pure Titanium, 
annealed Titanium Alloys. High 
Temperature Alloys 

MEGA TOOL 
Hard 
fur alle hochlegierten Werkzeug
stahle, Guf3 und Grauguf3 
Meehanite , Spharogul3 

for all heat and acid resistant 
steels, Cast Iron and Cast Iron 
with spheroidal graphite 

-E:--~ 
mil Stimradius 

with ball nose ~ 
f-0- --- ~ 
~ ~--

Bohrnutenfriser 
DIN 327, kurz & lang 

Slot Drills (3-flute) 
DIN 327, standard & long series 

~-a--- -~ 
Rf--- ---~ 
t ·--~ 
E----- -~ 
ALUCUT 
Bohmutenfriser 
mit Schruppgewinde 

Slot Drills (3-flute) 
roughing thread 

f-e-~ 
f-0-~ 

Longfellow-Schaftfriser 
mit grof3er Aeichweite 

Longfellow-End MIiis _d__ 
progressive form V 

~-B3--~ Schruppfriser Typ NR ~ 
Roughing Cutter Type NR 

t"--: o __ -- j,...._·-=----~ ij ___ ~-&_- ~~ 

t..._· -0 __ -1_· ---=---~ E ~ 
mil runder Stirn 

with ball nose $ 

~---:-o_- _j -~ 

Schruppfriser Typ HR * 
Roughing cutter Type HR 

~\L..._0-__Jj_·· -~~- -~ ~..__-£_. --~ 

Schaftfriser, extra lang ~ ·r __ ..:._,_. -------~ 
Werksnorm ~ 

End Mills, extra long series 
works standard 
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LASLENGTES EN -SNELHEDEN 

Laslengte sub-assemblages lengte snelheid 

voorkant links 90 cm 40 cm/min 
voorkant rechts 90 cm 40 cm/min 
zijwand links 235 cm 30 cm/min 
zijwand rechts 235 cm 30 cm/min 
achter ender 50 cm 40 cm/min 
achter boven 40 cm 30 cm/min 
Bodem 380 cm 40 cm/min 

TOTAAL 1120 cm 

Laslengte bii eind-assemblage 
Dak 200 cm 30 cm/min 
voorkant (beide) aan kooi 120 cm 30 cm/min 
achterkant (beide) aan kooi 120 cm 35 cm/min 

TOTAAL 440 cm 

EINDTOTAAL 1560 cm 
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VOOR- EN NADELEN VAN VERSCHILLENDE 
ROBOTOPSTELLINGEN 

Het grootste voordeel van de dubbele opstelling is de snelheid. Er hangt echter wel 
een kostenplaatje aan deze winst op snelheid. De meerkosten dienen dan ook te 
worden af gewogen tegen de meerkosten. De dubbele opstelling moet alleen warden 
toegepast als snelheid noodzakelijk is. Gegeven de cyclustijd van 276,5 sec bij 50.000 
ASF 's per jaar blijkt <lat het !assen van de zijwand 470 sec behoeft [zie bijlage 7.7]. 
Als het !assen van deze zijwand zo wordt ingericht <lat het op de dubbele opstelling 
kan plaatsvinden dan zou de lastijd 470/2 sec zijn. Dit is gelijk aan 235 en <lat valt 
binnen de cyclustijd. Een andere oplossing is om de zijwanden op twee enkele 
opstellingen te maken. 
Het nadeel van de dubbele opstelling zit in de kosten. Een dubbele opstelling is vaak 
ook dubbel zo duur als een enkele. 

De traverse opstelling is vooral gunstig als het opspannen van de sub-assemblages 
lang duurt. Als bijvoorbeeld de lastijd van 4 sub-assemblages totaal 230 sec. is en de 
op- en omspantijd 350 dan kan een traverse opstelling gunstig zijn. De robot van de 
opstelling kan dan binnen de cyclustijd al het laswerk van de 4 sub-assemblages aan. 
Het op- en omspannen gebeurt dan door twee operators die ieder 2 opspanplaatsen 
voor hun rekening nemen. De beide operators zijn dan gemiddeld 350/2 is 175 sec. 
bezig met op- en omspannen. Ze kunnen het werk dan binnen de cyclustijd doen. 
Het nadeel van de traverse opstelling is <lat het hebben van een traverse duur is. Ook 
kunnen problemen ontstaan met de nauwkeurigheid van de positionering van de 
robot. Door het regelmatig verplaatsen van de robot kan de positionering 
verslech teren. 

De cirkel opstelling is het beste bij kleine series en grote verschillen in de te !assen 
werkstukken. Hiervan is bij de produktie van een ASF eigenlijk geen sprake. Alleen 
als er een ASF in de fabriek moet worden gemaakt in een kleine jaarserie, zeg 500 
stuks, is deze opstelling (theoretisch) gunstig. Toch Iijkt de cirkel opstelling best 
goed toepasbaar te zijn in de fabriek. Dit is om de zelfde redenen als voor de traverse 
ops telling. 
Het nadeel van de cirkel opstelling zit vooral in de inflexibiliteit van de opstelling 
zelf. Ook zijn de opspanplaatsen vaak klein, zodat alleen kleine sub-assemblages 
gelast kunnen worden. 
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BEPALING VAN DE MTM TIJDEN 

Tijd voor opspannen van een onderdeel 
Zijwand: 6 onderdelen 

Voorbeeld uitwerking dorpel: #TMU's # sec. 
loop naar bak dorpels 34,8 1,25 2 meter, zonder 'vracht' 
buk en pak een dorpel 14,2 0,51 30 tot 80 cm. alleen dorpels in bak, door elkaar liggend 
kom omhoog 5 0, 18 30 tot 80 cm 
loop met 'vracht' terug 40 1,44 2 meter, met 'vracht' tussen 2 en 15 kg 
leg dorpel in mal 47,8 1,72 niet symmetrisch en moeilijk 
reik naar klem 1 12,8 0,46 
zet klem 1 10,6 0,38 
reik naar klem 2 12,8 0,46 
zet klem 2 10,6 0,38 
klaar 
Totaal 188,6 6,78 

Plus toeslag (20%) voor kleine handelingen 8,14 

Cursief geschreven cijfers geven een schatting aan 

In de tabel is slechts een onderdeel behandeld van een enkele sub-assemblage. Als 
de op deze manier berekende tijd als een soort 'basis' tijd wordt beschouwd voor het 
pakken en inleggen van een onderdeel in een lasmal dan kan de cyclustijd van het 
opspannen van een hele sub-assemblage worden bepaald. Deze tijd kan dan voor 
elke sub-assemblage worden bepaald afhankelijk van het aantal onderdelen van 
deze sub-assemblage. 

Tijd voor opspannen sub-assemblages 

# onderdelen tijd 
Zijwand links 6 48,84 sec 
Zijwand rechts 6 48,84 sec 
Bodem 5 40,7 sec 
Dak 4 32,56 sec 
Voorkant links 3 24,42 sec 
Voorkant rechts 3 24,42 sec 
Achterkant onder 3 24,42 sec 
Achterkant boven 3 24,42 sec 
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BEPALING VAN DE LOGISTIEKE KOSTEN 

De bronnen voor het berekenen van de vervoerskosten per space frame zijn de 
volgende: 
1. Van Gend & Loos; 
2. Van Duuren; 
3. Dachser; 
4. Dutchroad; 
5. NS Cargo; 
6. Eigen berekening. 

Uitgegaan is van een geassembleerd space frame met volume 5,6 m3 en een set 
onderdelen met een volume van 1,7 m3• Beide worden vervoerd in 20.000 eenheden 
per jaar tenzij anders vermeld. 

Ad 1: 
Van Gend & Loos gaf als inschatting van de vervoerskosten per space frame 
(assemblage van 5,6 m3) f300,- voor vervoer naar Duitsland en f160,- voor vervoer 
binnen Nederland. 
Geen rekening gehouden met 20.000 per jaar. 

Van Gend & Loos Duitsland Nederland 
Pri"zen 300 160 

Ad 2: 
Van Duuren kon alleen de prijs geven van een enkele vracht en vertelde erbij dat 
meerdere vrachten per jaar goedkoper zouden zijn. De prijs voor het afleveren in 
Stuttgart, Mtinchen of Vogt zouden voor de 5,6 kubieke meter f536,- bedragen, naar 
Bonn f408,-. Voor de losse onderdelen en sub-assemblages zijn de kosten f350,- naar 
drie genoemde plaatsen en f275,- naar Bonn. 

Van Duuren 5,6 m 3 1,7m3 

Stuttgart 536 350 
Mtinchen 536 350 
Vogt 536 350 
Bonn 408 275 

Ad 3: 
Dachser gaf prijzen op basis 20.000 per jaar en 5,6 en 1,7 kubieke meters. 

Dachser 5,6m3 1,7m3 

Stuttgart 415 285 
Mtinchen 450 300 



450 300 
Bonn 335 245 

Ad 4: 
Dutchroad gaf na het nodige aandringen volgende prijzen op basis van 100 kg en 
20.000 per jaar: 

Dutchroad 5,6 m3 1,7m3 

Stuttgart 475 375 
Miinchen 575 475 
Vosrt 675 575 
Bonn 425 325 

Ad 5: 
Uitgaande van een wagon-combinatie per keer, 20.000 stuks totaal, 80 kg per stuk 
gaf NS uiteindelijk volgende prijzen. Er wordt uitgegaan van 8 space frame per keer 
bij de kooi (5,6 kubieke meters) optie en 38 per keer bij de losse sub-assemblages (1,7 
kubieke meters) optie. Huurprijs van f60,- per wagon-combinatie per dag is niet 
inbegrepen. Reistijd is 2 dagen heen, 2 dagen terug. Geen terugvracht. 

NS Cargo 5,6m3 1,7m3 

Stuttgart 180 
Bonn 115 
Koblenz 123 

Een simpele manier om de wagon huurkosten mee te nemen zou kunnen zijn: 
heen- en terugreis 4 dagen, f60 per dag geeft f240 per wagoncombi, 
per wagoncombi respectievelijk 16 en 38 space frames 
dus per space frame resp. f15,- en f6,35. 
Bij deze berekening is af gezien van voordelen van kwantumkorting, betere 
inplanning bij meer wagons, laad- en lostijd en stilstandtijd. 

Ad 6: 
De eigen berekening verloopt als volgt: 

76 
49 
52 

Een vrachtwagen kost f200.000 en een trailer f65.000 [47]. Per vrachtwagen zijn twee 
trailers nodig, een om mee te rijden de ander om ondertussen te laden. 
Een vrachtwagen wordt in 5 jaar tot 15% van de inkoopwaarde afgeschreven, een 
trailer in 8 jaar tot dezelfde 15%. 
De investeringskosten per combinatie zijn: f330.000 
De afschrijvingskosten per combinatie zijn: f47.800 per jaar 

Als kilometertarief voor de vrachtwagen wordt fl,- gerekend voor brandstof, 
onderhoud en dergelijke. Het loon van de chauffeur bedraagt f50 per uur. De 
terugvracht die wordt meegenomen bezit de helft van de waarde van de space 
frames. Een terugvracht kan warden gevormd door goederen die warden 
meegenomen vanaf vestigingen van Hoogovens in Duitsland. Dit kunnen 
vestigingen zijn van Hoogovens Aluminium Profiltechnik. Er wordt een 
beladingsgraad aangenomen van 60%. Dit betekent dat slechts 60% van de mogelijke 
vervoerscapaciteit wordt benut. 



In de combinatie passen 10 space frames. De rijafstand is 300 km naar bestemming 
en de gemiddelde snelheid bedraagt 80 km/u. De tijd voor laden/lossen bedraagt 3 
uur en de chauffeur moet twee keer een uur rustpauze nemen. 

Met deze gegevens komen de volgende getallen uit: 
Totale rijafstand: 600 km 
Totale reisduur: 13 uur 
Opbrengst terugvracht: £150 

Kosten voor rijden: 
Loonkosten per rit: 

£600 - £150 = f 450 
£650 

Dit betekent dat een rit £1100 kost. Met 10 space frames in een combinatie betekent 
dit £110 per space frame. 

De afschrijvingskosten per space frame bedragen £2,50 per vrachtwagen. Voor de 8 
vrachtwagens samen is dit bedrag £20,-. 
De kapitaalkosten bedragen voor de 8 benodigde combinaties met een totale 
investering van £2.640.000 met 10% per jaar: £264.000. Per space frame is dit £13,20 

Met £50 overheadkosten per space frame worden de totale kosten ongeveer: 
£192,50 

per space frame. 



BIJLAGE 7.17 

\JRACHT\NAGE/0 

2\) 21.) 

WtJK~ RtlHf.S A':Jt: 
Krol 2 

5 6 'To"\-
3 

I 

'21) 'Z\J 

LINKS R~lHT.S 3 Lr 

21.) 21J 

LIM<~ R£c.+it:, 
5 G 

'it,e~ Vt0~ 
L.l~KS REGITS 
VL vR 

, 

V/._ VR l- a 
ACHT(;K' 

Ao BOVEN 
AC¼-tit:1< 
ONS)fR ~ 

A2 AB ~ 10 

AO 




