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I 

Het doel van deze stage is het analyseren van Centurion B.V. 

(met name vestiging VenIa), voornamelijk geconcentreerd op 

het produktieproces en daarmee samenhangende faktoren. De 

hieruit voortkomende adviezen en conclusies zijn aan het einde 

van deze samenvatting vermeld. 

Als eerste aanzet en ter orientering is gekeken naar de produkt

opbouw en typenverdeling. Hieruit verder werkend zijn verschei

dene afdelingen en aspecten van Centurion VenIa bekeken en 

geanalyseerd. 

Daar het onderzoek betrekking heeft op het produktieproces 

is dit proces geheel uitgesplitst in produktieopbouw, layout 

en omvang. Hierbij is de layout op zijn kwaliteit onderzocht, 

dit o.a. ten behoeve van de binnen het bedrijf bestaande plannen 

am de layout te verbeteren. Tevens wordt er aaBgegeven hoe een 

nieuwe layout met de verkregen resultaten gewaardeerd kan worden. 

Vervolgens zijn, uitgaande van een capaciteitsbeschouwing, 

verscheidene produktieonderdelen en aspecten nader bekeken, 

namelijk: de Dynacasten, de separeermachines en het onderhoud. 

Vooral de separeermachines worden nogal uitgebreid bestudeerd, 

daar zij opmerkelijk veel uitval producer en gezien de relatief 

eenvoudige handeling die zij verrichten. 

In het laatste hoofdstuk worden verscheidene zaken besproken ter 

ondersteuning of sturing van het produktieproces. 

Eerst wordt de formulierenstroom gewaardeerd door middel van 

een grafische analyse methode (compositorisch schema). Hierna 

wordt de problematiek van de planning besproken en tot slot de 

garantiegevallen. Op de garantiegevallen wordt ingegaan omdat 

hiermee een indruk van het verloop in de tijd van de produkt

kwaliteit verkregen kan worden en omdat men van plan is de tot 

nu toe niet gebruikte informatie uit de garantiegevallen met 

behulp vao de computer te verwerken. 
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CONCLUSIES EN ADVIEZEN ====================== 

HOOFDSTUK 1 

HOOFDSTUK 2 

De afstand waarover de platen naar de separeermachines 

getransporteerd moeten worden is relatief te groot. 

Ten behoeve van een betere overzichtelijkheid is een 

duidelijke scheiding tussen produktie en magazijnen 

gewenst. 

Bij layout veranderingen dienen de buffervoorraden tussen 

de produktieonderdelen kritisch bekeken te worden (met 

name de HR-band). 

De puntlastang van de vrachtwagenmontage dient direct 

via een rollenbaan met de Dynacasten verbonden te worden. 

Bij een nieuw te ontwerpen layout is het nuttig met het 

in hoofdstuk 2 beschreven systeem de transportafstanden 

te bekijken en gebruik te maken van de in het bedrijf aan

wezige kennis en ideeen over een nieuwe layout (met 

name: Chef Technische Dienst). 

Verplaats eventueel de achterwand en de wielen van de 

roltafels bij de separeermachines. 

Bij een eventuele verplaatsing van heftafels aan het 

einde van de montagebanden moeten deze in de grond 

verzinkbaar zijn of een oprijhelling hebben. 

De kortsluitmetingen bij het puntlassen kunnen geauto

matiseerd worden. 
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HOOFDSTUK 3 

Er dienen betere afspraken gemaakt te worden omtrent 

de betekenis van de verschillende stilstandvormen 

betreffende de Dynacasten. En het is raadzaam de onder 

de post commerciele stilstand verrekende ombouwstilstand 

apart te vermelden. 

Een betere uitvalregistratie is gewenst om meer inzicht 

in de uitval per machine te krijgen. 

Stel de separeermachines goed af en sluit dan de afstel

kast af om teveel 'nastellen' door de bedieningsmensen 

te voorkomen. 

Bouw eventueel een instelbare vert raging van het schakel

moment van de overzetter in. 

Het aanschaffen van extra torens voor de separeermachine 

t.b.v. de WP-platen is het overwegen waard. 

Gezien hun gebrekkige werking en grote uitval zijn de 

separeermachines feitelijk aan vervanging door modernere 

machines toe (kosten per stuk: f 300.000,--). 

N.B.: dit geldt feitelijk ook voor de LW-afmontageband. 

Het onderhoud schiet duidelijk te kort, een betere opzet 

hiervan door goed over leg tussen de betrokken afdelingen 

is gewenst. 

De uitval is gedurende periode vier tot periode elf 1985 

1n verhouding met de produktieomvang sterk toegenomen 

(zie bijlage 8). 

HOOFDSTUK 4 

Een goede voorlichting van het produktiepersoneel is 

nodig indien men van deze mens en verlangt dat zij het 

produktiebegeleidingsformulier 'WerkOrderexplosie' invullen. 



IV 

Invoering van een 'Orderformulier' is aan te raden. 

T.b.v. snelle en juiste informatie zou het goed zijn 

als er een dagproduktieformulier van Roermond met de 

platenzendingen meegaat. Tevens kunnen dan ook de 

platenvoorraden en produktiegegevens van Roermond in 

de computer(verwerkt worden. 

De formulieren 'Voorraad Mutaties Bij' en 'Paklijst 

Magazijn In' kunnen vervangen worden. 

Voor een goede interpretatie van de garantiegevens 

is het nodig dat de produktiedatum altijd ingebrand 

wordt, eventueel automatisch. 

Een extra symbool bij de produktiedatum zou gebruikt 

kunnen worden om te onderscheiden of het een container

dan weI een droog geformeerde accu betreft bij de 

garantiegevallen. 

T.b.v. een 'hardere' planning is het nodig het produktie

proces meer getalsmatig te beschrijven en moeten invloeds

factoren geelimineerd worden, b.vo foutieve of achter

haalde stuklijsten. 
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BEDRIJFSOPBOUW 

Centurion B.V. is produeent van loodaeeumulatoren. Het beddjf 

is ontstaan als Nederlandse doehter van het Duitse Varta, doeh 

is zo'n vijftien jaar geleden afgescheiden en zelfstandig geworden. 

Momenteel zijn er 164 werknemers in dienst waarvan 39 man in de 

filia1en en de resterende 115 in de produktie en het hoofdkantoor. 

De eigenIijke produktie is gesplitst in twee vestigingen: de 

Ioodplatenfabricage in Roermond en de afmontage in Venio waar ook 

het hoofdkantoor gevestigd is (N.B.: het is de bedoeling dat in 

de toekomst de gehele produktie in Roermond gevestigd wordt.). 

SOORTEN ACCU'S EN MONTAGE 

Daar het doel van de stage het analyseren van Centurion B.V. is, 

vooral gericht op het produktieproces in Venlo (en daarmee samen

hangende faktoren), wordt er nu op de typenverdeling en opbouw 

van accu's ingegaan. 

Centurion heeft zieh gericht op een breed produktassortiment waar

bij in principe ieder gevraagd type accu geleverd kan worden. Dit 

uit zich in de produktie o.a. in het bestaan van vier verschillende 

soorten montage: 

- kleine starteraceu's met een polypropyleenbak (PP-bak): Luxe Wagen

montage (LW-band) 

- grote starteraccu's met een polypropyleenbak: Vracht Wagen-montage 

(VW-band) 

- accu's met een hardrubberbak: hardrubber-montage (HR-band) 

- aceu's bedoeld voor het aandrijven van b.v. voertuigen of voor 

stationaire doeleinden b.v. noodverlichting: afdeling Traetie. 



2 

De produktieverhoudingen tussen de verschillende typen (tot en 

met peri ode 11 - 1985) zijn: 

- LW: 58,1 % 

- VW: 31,6 % 

- HR: 9,4 % 

- Tractie: 0,9 %. 

Gezien deze verhoudingen en de bestaande plannen om de layout van 

de andere afdelingen te veranderen wordt de afdeling tractie geheel 

buiten beschouwing gelaten (temeer daar tractie op een aodere etage 

gevestigd is en ook administratief geheel gescheiden is van de overige 

produktie). Van de resterende montagebanden worden vooral de lW- en 

VW-band bekeken. 

Behalve deze indeling van accu's naar montagevorm (en funktie) is er 

nog een indeling mogelijk: accu's met containerplaten en accu's met 

droog geformeerde platen. Het verschil hiertussen bestaat uit het 

tijdstip waarop de platen gel aden (geformeerd) worden. De container

platen worden op de 'conventionele' wijze geladen: de met zuur gevulde 

afgemonteerde accu's worden in Venlo aan gelijkrichters gekoppe1d 

(nat formeren). De droog geformeerde platen worden a1 in Roermond 

in zuurbakken ge1aden en verv01gens gedroogd. 

Het voordeel van een accu met droog geformeerde platen ten opzichte 

van een accu met containerplaten is het feit dat bet eerste type veel 

langer opgeslagen kan worden. De container accu's kunnen namelijk 

ontladen waardoor hun toegestane opslagtijd maximaal een jaar is. 

De droog geformeerde accu's kunnen dat niet daar zijn nog geen 

zuur bevatten, hun opslagtijd kan dan ook gemakkelijk vier jaar 

bedragen. 

-N.B.: 67,8 % van aIle door Roermond in 1985 geproduceerde platen 

tot en met week 42 waren droog geformeerd. 



3 

OPBOUW VAN EEN POlYPROPYLEEN ACCU 

Een accu bestaat uit een antal met elkaar verbonden cell en (drie of 

zes stuks). Deze cellen worden gevormd door een pakket loodplaten, 

afwisselend een positieve en een negatieve plaat, waarbij deze 

gescheiden worden door yellen isolatiemateriaal: separatiepapier. 

Het stapel en van de pakketjes gebeurt vooral automatisch en weI 

in de separeermachines. 

Vervolgens worden de positieve platen aan elkaar gesoldeerd en evenzo 

de negatieve platen. Oit gebeurt bij de PP-accu's automatisch, 

namelijk in de Oynacasten. 

De gesoldeerde pakketjes worden nu in de accubakken geplaatst 

waarna de cellen in serie verbonden worden d.m.v. puntlassen. 

Tot slot worden de deksels g~monteerd en de polen opgegoten. 

In het nu volgende verslag worden verscheidene onderdelen en 

aspect en van het produktieproces behandeld, waarbij vooral 

getracht is problemen te lokaliseren en een eerste aanzet tot 

een oplossing hiervan te geven. 
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HOOF'DSTUK 1 

ABC-ANALYSE =========== 

Om het rekenwerk binnen redelijke afmetingen te houden en een indruk 

te krijgen van de typenverdeling is er een ABC-analyse gedaan. Deze 

analyse is gebaseerd op de 20-80 regel die zegt dat 20 % van het 

totale produktenpakket 80 % van de omzet omvat. 

Het is gebleken dat deze verdeling inderdaad zo optreedt bij de 

meeste bedrijven. Deze 20 % nu wordt de A-groep genoemd, de overige 

80 % van het produktenpakket kan nag verdeeld worden in een B en een 

C-groep (hierop wordt niet verder ingegaan). 

In eerste aanzet is de ABC-analyse bij Centurion gebaseerd op de 

verkoopgegevens over de eerste . ac-ht perioden van 1985. Dit omdat 

de eigenlijk benodigde cumulatieve produktiegegevens (nag) niet 

beschikbaar waren. In een later stadium van de stage is de ABC

analyse nogmaals gedaan doch nu gebaseerd op de werkelijke produktie

gegevens over de eerste tien perioden van 1985. De beide aldus 

verkregen A-groepen zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Met behulp van de op de verkopen gebaseerde A-groep zijn de onderlinge 

verhoudingen tussen de produkten, onderdelen en produktiebanden 

bepaald. Daar het echter ten behoeve van de nauwkeurigheid van de 

berekeningen beter is met de werkelijke produktiegegevens te werken 

zijn de berekeningen, indien nodig, herzien met de ~roduktie-A-groep. 

N.B.: Het gemiddelde platenverbruik per accu blijkt in de loop van 

een jaar nogal sterk te verlopen. Zie bijlage2. 

Hieruit voIgt dat het beste met de gemiddelden over een zo 

groot mogelijke tijdspanne gerekend kan worden. 
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HOOfDSTUK 2 

GEGEVENS BETREFFENOE DE LAY OUT =============================== 

Routing van de produktie. 

De gehele produktiecyclus in Venlo wordt met behulp van een 

routingschema beschreven in de bijlagen. Zie bijlage ,. 

In dit schema is naast de verschillende bewerkingsstappen 

aangegeven welke controles er gedaan worden, welke informatie 

er verwerkt wordt en welke onderdelen er toegevoerd worden. 

Dit routingschema dient om een beeld te krijgen van het totale 

produktieproces. Met behulp hiervan is de routing ingetekend 

in de plattegrond van het bedrijf (zie bijlage 4 ), is het Sankey

diagram opgesteld (zie bijlage 5 ), en wordt een eerste aanzet 

tot een overzicht van de formulierenstroom gegeven. 

Layout van de produktieafdeling. 

In de plattegrond van het bedrijf is het gehele produktieproces 

met behulp van codes weergegeven. Tevens is door middel van lijnen 

het verloop van het interne transport tussen de verschillende 

produktiepunten aangegeven. De getrokken lijnen geven het transport 

van platen, separatiepapier of accu's aan, de onder broken lijnen 

het transport van de overige onderdelen. 

De betekenis van de verschillende gebruikte hokjes is terug te 

vinden in de bijgevoegde tabel. De getallen in deze hokjes beschrijven 

het uitgevoerde proces (zie tabel). De letters naast de transport

lijnen hebben betrekking op de aard en omvang van het transport. 

N.B.: de gebruikte getallen zijn ook terug te vinden 
in het routingschema., 
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Sankeydiagram. 

Het Sankeydiagram geeft de goederenstroomomvang aan. Dit gebeurt 

met een pijlenschema waarbij de breedte van de pijl de omvang van 

het transport aangeeft. 
Daar nagenoeg al het transport bij Centurion VenIa met vorkheftrucks 

gebeurt, is de pallet als transporteenheid gekozen. 

Om tot een zo reeel mogelijke transportbeschrijving te komen is 

ieder te transporteren onderdeel bekeken qua gemiddeld aantal per 

accu en is er bepaald hoeveel onderdelen er gemiddeld op een pallet 

gaan. 

In het geval dat het transport niet per pallet doch per stuk, doos of 
roltafel is er omgerekend naar pallets. 

AIle gebruikte gemiddelden cq omrekeneenheden zijn bij de Sankey

diagrammen weergegeven in de bijlagen, evenals een 'Sankeydiagram' 

met een canst ante pijlbreedte doch bijgeschreven aantallen te 

transporteren onderdelen. 

Combinatie van het Samkeydiagram en de layout. 

De gegevens uit het Sankeydiagram en de layout kunnen verwerkt 

worden in een afstand-stroomintensiteit matrix. In deze matrix 

wordt de goederenstroom per transport uitgezet tegen de transport

afstand. Bij een 'ideale' layout staan de omvangrijkste transporten 

het kortstbij de oorsprong en de kleinste het verst af. Dus grate 

transporten over een kleine afstand en kleine transporten over een 

grate afstand. 

Uit de afstand-stroomintensiteit matrix van de vestiging Venlo 

(zie bijlage 6 ) kan de conclusie getrokken worden dat de transport

afstand waarover de platen naar de separeermachines getransporteerd 

moeten worden ten opzichte van de andere afstanden te ongunstig is. 

N.B.: de afstanden in de layout met betrekking tot het magazijn-in 

en het magazijn-uit zijn gemeten ten opzichte van de punten I 

respectievelijk II. Dit is gedaan daar grate delen van de 

magazijnen schijnbaar willekeurig over het gehele gebouw 

verspreid zijn (oak over andere verdiepingen). 
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Het gebruik van de goederenstroomgegevens ten behoeve van het 

transport in een nieuwe layout. 

Bij het ontwerpen van een nieuwe layout is het mogelijk met 

behulp van de gegevens uit het Sankeydiagram en de nieuw 

ontworpen routing, deze layout te waarderen op de transport

kwaliteit. Hiertoe dient men dan de transport-intensiteit 

matrix van de nieuwe layout op te stellen en deze te beoordelen. 

De nieuwe layout kan bovendien oak nag vergeleken worden met 

de oude door de volgende berekening: vermenigvuldig van ieder 

transport de omvang met zijn afstand en tel de aldus verkregen 

waarden voor iedere layout bij elkaar op. 

In formule vorm wordt dit: 
n 
~l(omvang X afstand) [pallets.em] 

Hoe lager deze waarde hoe beter. 

Een derde kriterium is het aantal kruisingen van lijnen van 

(omvangrijk) transport, ook dit kan men trachten tot een minimum 

te beperken. 
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De gevulde accubakken voor de vrachtwagenmontage moeten 

nu nade Dynacasten met de hand van de ene rollenbaan naar 

de andere worden gedragen om gepuntlast te worden. Het zou 

beter zijn am dit punt kart te sluiten door de puntlastang 

direct via een rollenbaan met de Dynacasten te verbinden 

(zeker nu het de bedoeling is steeds meer vrachtwagenaccu's 

te produceren). 

De produktieafdeling is te onoverzichtelijk o.a. door de 

overal geplaatste voorraden accu's, een betere scheiding 

van produktie en magazijnen zou zeker bevorderlijk zijn. 

Bij layout - veranderingen is het van groat belang de 

buffervoorraden tussen de verschillende produktieonderdelen 

kritisch te bekijken. Deze dienen niet te klein te zijn 

daar er met verschillende aantallen diensten per onderdeel 

gewerkt wordt. 

De H.R.-band heeft nu al problemen wegens te kleine buffer

voorraden. 

De voor het transport van de gesepareerde platen naar de 

Dynacasten gebruikte roltafels kunnen wellichtaangepast 

worden. Door nameIijk de achterwand van deze tafeis naar 

het midden te verplaatsen hoaft er veel minder ver gereikt 

te worden bij het stapelen. Het is dan weI nodig de wielen 

van deze tafeis in de breedte verder uit elkaar te plaatsen, 

dit am opkiepen te voorkomen. 

N.B.: dit verder uit elkaar plaatsen van de wielen kan oak 

gedaan worden indien de achterwand niet verschoven 

wordt, want de tafe1s zijn na a1 instabiel (en al eens 

opgekiept). 
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Bij de eventueel geplande installering van heftafels aan het 

einde van de montagebanden dient wel bedacht te worden dat 

het mogelijk moet zijn de beladen pallets met een steekkarretje 

te verwijderen, dus: in de grond verzinkbare heftafels of een 

voldoende afgeschuinde oprijhelling. 

De kortsluitmetingen bij het punt lassen worden met de hand 

gedaan, dit kan geautomatiseerd worden. Men is dan zeker-dat:de 

controle gedaan is en de bedieningsmensen worden ontlast. 

Bij een nieuw te ontwerpen layout is het nuttig met het eerder 

beschreven systeem de transportafstanden kritisch te beldjken 

en gebruik te maken van de in het bedrij f aanwezige kennis en 

ideeen over een nieuwe layout (met name: Chef Technische Dienst). 
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HOOFDSTUK 3 

Ver100p van de produktie over een jaar. 

De vaniatie van het aanta1 geproduceerde accu's per periode wordt 

in onderstaand histogram weergegeven voor 1984 en 1985. 
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Het b1ijkt dat de produktie, vooral ten gevo1ge van de grotere 

vraag gedurende de winter, een duide1ijke variatie vertoont over 

een jaar. In de toekomst is het de bedoeling dat de produktie

omvang minder fluctuatie zal vertonen door in de zomer voorraad op 

te bouwen voor de winterverkopen. 
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In het onderstaande schema zijn de geschatte maximale capaciteiten 

weergegeven van de verschillende onderdelen waaruit de productie 

in Venlo bestaat. Tevens is er nog in verwerkt: het aantal diensten 

per dag, omstelduur, omstelfrequentie, stilstand wegens onderhoud 

en het bedieningspersoneel. 

70 tot 250 sccu's 
per dag .fhankelijk 
vsn het aantal men
sen en diensten 

400 accu'a per dag 
2 dienaten a 2a} man 
omatellen:1&2x per week 
omstelduur:} uur 
onderhoud: vrijwel geen 

100000 platen per das 
(=1111 aceu'. per dag) 

totaal 4 dien.ten • 2 man 
omstellen 3x per dag 
omatelduur: i uur 
onderhoud: 8 uur per veek 

1620 LW- of 660 V*-accu's per dag 
or R10 L~_ 6n '30 VW-accu·. per dag 
t;taal 6diensten a 1 man 
omatellsn 2x rer week 
omatelduur: 2 uur YOOr Lw 

:; uur voor 'I" .. 
onderhoud: 8 uur per machine per vef 

750 accu'a per dar. 
2 dienaten a 2a} man 
omstellen: 2x per week 
omstelduur: 4 uur 
onaerhoud: } uur per week 

1~O~OO rlaten per 
we",k 

N.B. de~e getallen zijn schattingen gedaan in periode 11 
o.a. (fOOl' "Chef Productie". 
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Opmerkingen ten aanzien van dit schema. 

De vermelde getallen zlJn gebaseerd op een 'norma1e' produktie, dus 

onder de huidige omstandigheden. Een uitzondering hierop vormen de 

Dynacasten waarvan de vermelde getallen gebaseerd zijn op een 

continue produktie zonder stilstand. Het blijkt dat de Dynacasten 

de bottleneck vormen in Venlo daar ze vee1vuldig stilstaan. 

De oorzaken hiervoor zijn: 

bezettingstekort: geen personeel aanwezig (ziek, verlof), 

- planningsstilstand: plannings- of bestelfout, 

- ombouwstilstand, 

- onderhoud, 

- bewust gekozen stilstand: b.v. geen orders. 

In principe zijn er over deze zaken percentages beschikbaar, 

afkomstig van de perioderesultaten. Er treden daarbij echter twee 

problemen op: twijfels over de juistheid van de berekende percentages 

en afspraakfouten betreffende water onder welke noemer wordt bij

geschreven. 

Ten aanzien van het eerste probleem: de percentages zijn opnieuw 

berekend, zie bijlage 7. 
Ten aanzien van het tweede probleem: er dienen duidelijkere afspraken 

gemaakt te worden en het is 

wellicht praktisch om een extra 

stilstandvorm in de periodieken 

in te voeren: nu vallen ombouw en 

bewust gekozen stilstand samen onder 

de noemer 'commerciele stilstand'. 

Uit de gegevens van bijlage 7 kan geconcludeerd worden dat, na aftrek 

van de vakantiemaanden bij de bezettingsstilstand, de gemiddelde 

sti1stand van de Dynacasten gedurende de eerste tien perioden van 

1985 17,6 % bedroeg. Hierdoor worden ze dan inderdaad tot bottleneck

machines. 

De spanningen rond deze machines zullen verlaagd worden door de 

geplande aanschaf van een derde Dynacast waarmee echter niet de 

stilstandpercentages verlaagd worden. 
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De capaciteiten van de overige produktieonderdelen (uitgezonderd 

de formatie) kunnen vergroot worden door hetzij per dienst meer 

mensen in te schakelen (montage), hetzij meer diensten per dag 

te draaien (separatie, montage). 

N.B.: ten aanzien van de capaciteit van de separeermachines, 

zie ook 'Separeermachines'. 

De secundaire bottleneck in VenIa wordt gevormd door de format ie

afdeling, deze kan tot 170.000 platen per week verwerken. Oit 

gekoppeld aan de werkelijke begrenzing van de produktie die door 

de formatieafdeling van Roermond met zijn capaciteit van 320.000 

platen per week wordt gevormd, levert een maximale totale capaciteit 

van 490.000 platen per week Ope Dit komt overeen met het gemiddelde 

aantal verwerkte platen per week in periode 11. 

N.B.: de relatief lange tijd benodigd voor het ombauwen van de 

LW-afmontageband wordt in werkelijkheid nog verleggd door 

de tijd benodigd voor hastellen van de band. Het duurt 

namelijk ongeveer een dag voor de afstelling redelijk is. 

De oorzaak van deze benodigde ombouw en nasteltijd ligt 

deels in het ontwerp van de band doch ook in het feit dat 

er in de loop der jaren allerlei positioneerinrichtingen en 

ombouwhulpstukken verwijderd zijn als 'overbodig'. 
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Wat het meeste opvalt bij de separeermachines zijn de grate kisten 

met uitval die naast deze machines zijn geplaatst. Een nader onderzoek 

hiernaar heeft tot de volgende resultaten geleid. 

Uitval. 

De platen worden in vaten retour gezonden naar Roermond waar ze 

worden omgesmalten of als schroot verkocht. Sinds peri ode vier van 

1985 worden deze vaten gewogen met welk gegeven het aantal uitgevallen 

platen bepaald kan worden (172 gram gemiddeld per plaat). 

Cumuleren van deze uitval over de peri odes vier tot en met elf levert 

een uitval van 375.811 platen op, met een gemiddelde per produktie

week van 13.919 platen. In de periodes vier tot en met elf zijn er 

10.029.826 platen netto verwerkt in accu's. Dit betekent dat 3,6 % 

van aIle platen die gedurende dat tijdvak Venlo zijn binnengekomen 

uitgeva11en is. 

De plaatsen waar deze uitval wordt gemaakt met de geschatte onder

linge verdeling zijn: 

Separatie 70 01 
10 

Dynacasten 10 01 
10 

- Montage lW 10 0' ,0 

Montage VW 10 01 
10 

HR-montage 0 01 ,0. 

Er kan met de hand of machinaal gesepareerd worden. Waarbij het blijkt 

dat bij handmatige separatie de uitval te verwaarlozen is. 

Het feit dat 9,8 % van aIle platen voor de HR-band bestemd is geweest 

en dat deze platen gedurende het genoemde tijdvak nagenoeg allen met 

de hand gesepareerd zijn, heeft tot gevolg dat 9.158.625 platen door 

de separeermachines verwerkt zijn (N.B.: de met de hand te separeren 

WP-platen buiten beschouwing gelaten). 

Samenvattend levert dit dat van aIle in de separeermachines verwerkte 

platen 2,9 % tot uitval gereduceerd is (263.068 platen oftewel 

9.743 stuks per produktieweek). 
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De gemiddelde waarde, uitgaande van containerplaten, is: 

- f 0,479 per negatieve plaat 

- f 0,499 per positieve plaat. 

Van deze waarden is het bestanddeel van de grondstof lood: 

- f 0,288 per negatieve plaat 

- f 0,314 per positieve plaat. 

De waarde van de door de separeermachines veroorzaakte platenuitval 

is dus: 

48 x (9743 x 0,533 x (0,479 - 0,288) + 9743 x 0,467 x (0,499 - 0,314» = 
f 88.013,00. 

(Ervan uitgaande dat voor het naar Roermond gezonden lood de volle 

waarde terugverkregen wordt; dit is zeker niet het geval!) 

De kosten die nog veroorzaakt worden door de uitval aan separatie zijn: 
84 48 x 9743 x 90 x 0,071 = f 30.991,00. 

Een totaal dus van f 119.004,00. 

N.B.: in bijlage 8 is het verloop van de uitval in verhouding tot de 

produktieomvang weergegeven. 

Oorzaken van de uitval. 

De oorzaak van de optredende uitval moet in twee richtingen gezocht 

worden: enerzijds het ontwerp van de machines en anderzijds externe 

gegevens. 

Het bouwjaar van beide machines is 1975. Dit heert tot gevolg dat ze 

waarschijnlijk ontworpen zijn voor loodplaten met een hoger antimoon

gehalte dan dat van de huidige platen (het antimoongehalte is gedaald 

van gemiddeld 6 ~o naar 2 ~~). Door het lagere antimoongehalte zijn de 

·huidige platen minder sterk dan de oude platen. 

Bovendien zijn de machines niet ontworpen voor het separeren van de 

tegenwoordig veel gebruikte platen van 1,4 mm dikte. 
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Dit heeft tot gevolg dat de afstelling van de machines zeer 

gevoelig is. Deze afstelgevoeligheid wordt nog bevorderd door 

het gebrekkige onderhoud (zie 'Onderhoud') en door het feit dat 

het bedieningspersoneel teveel zelf aan de machines stelt. 

Andere factoren die de kwaliteit van de separatie beinvloeden 

zijn: 

- kwaliteit separatiepapier (zie verder), 

- maatvastheid van de platen, 

- geformeerde platen zijn zachter dan containerplaten, 

- de mate waarin de platen voldoende zijn uitgehard. 

Observaties en voorstelleM met betrekking tot de separeermachines. 

Het is wellicht mogelijk zelf enige verruiming in de afstelgevoelig

heid van de machines te brengen. Bij het stapelen van Kleine pakketjes 

gebeurt het geregeld dat de overzetter naar de kettingtransporteur 

komt voordat de laatste laag is neergelegd. Het gevolg hiervan is dat 

het stapeltje scheef getrokken wordt waardoor het volgende stapeltje 

in de machine glijdt. 

Een mogelijke oplossing hietvoor is (naast goed afstellen): bouw een 

instelbare vertraging in voor het stuursignaal van de overzetter. 

Hiermee kan dan het tijdstip waarop de overzetter komt desgewenst 

verschoven worden. 

De huidige machines zijn niet in staat de Kleine WP-platen te 

separeren. Het verdient overweging na te gaan in hoeverre het 

rendabel is extra torens aan te schaffen voor de WP-platen. De 

te bekijken faktoren hierbij zijn onder andere: Kosten van de 

torens, het'verwacht aantal te separeren WP-platen, de kosten 

van handseparatie, uitval, omsteltijden, kwaliteit van het separatie

papier. 

Ten aanzien van het separatiepapier: papier van het merk Texon zonder 

glasvezels is door zijn golfplaatstructuur schijnbaar moeilijker te 

verwerken dan de duurdere Texon met glasvezels en separatie van het 
merk Darak. 



17 

De veelvuldig optredende uitval en gebrekkige separatie (een plaat 

cq vel te veel of te weinig) heeft tot gevolg dat de machines vaak 

stilstaan. Hierdoor is de tijd benodigd voor de separatie van een 

aantal platen groter dan theoretisch het geval is. 

Ter illustratie: uit de machinespecificaties voIgt dat de nominale 

capaciteit loopt van 46 tot 80 positieve platen per minuut. Hieruit 

voIgt dat voor de separstie van 90.000 platen (zonder stilstand, 

ombouw e.d.) 17 uren nodig zijn, wanneer de machine op de langzaamste 

stand staat. Let weI, het blijkt in de praktijk bijna niet mogelijk 

te zijn op maximale snelheid te separeren. 

Resumerend. 

- Om beter inzicht te krijgen in de uitvalverdeling is het nodig de 

uitvalregistratie te verbeteren: weeg de vaten per produktie

onderdeel. 

- Onderhoud de machines beter. 

- Stel de machines goed af en sluit dan de afstelkast af. 

- Bouw eventuee1 een instelbare vertraging van het schakelmoment van 

de overzetter in. 

- Een overweging van de aanschaf van extra torens ten behoeve van de 

WP-platen. 

Overweeg de aanschaf van separeermachines welke beter berekend zijn 

op hun taak (kosten: ± f 300.000,--). 
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Onderhoud wordt bijna aIleen gepleegd na constatering 

van een defect, dus in de vorm van reparaties. Deze 

reparaties worden, in plaats van door de technische dienst, 

meestal door de mensen van de produktie uitgevoerd. 

Voorts wordt het gepleegde onderhoud per machine niet bij

gehouden (b.v. op een onderhoudskaart) en is er nauwelijks 

sprake van enig preventief onderhoud. 

De gevolgen zan deze zaken zijn onder andere: 

- door het gebrek aan preventief onderhoud is de kans dat een 

machine tijdens de produktie defect raakt of uitvalt maakt 

groter. Dit laatste uit zich vooral bij machines die een 

hoge afstelgevoeligheid hebben en/of eigenlijk niet berekend 

zijn op hun taak (b.v. de separeermachine). 

- men krijgt geen of onvoldoende inzicht in het onderhoudsgedrag 

van de verschillende machines. 

tevens ontbreekt nu voldoende inzicht in de kosten die ten 

behoeve van het onderhoud (per machine) gemaakt worden. 

- men blijft voortdurend achter de feiten aanhollen en er is dus 

nauwelijks sprake van beheersing van het onderhoudsproces 

(waarmee ook een stuk beheersing van het produktieproces verloren 

gaat) • 

Naar aanleiding van bovengenoemde punt en kan geconcludeerd worden 

dat het wenselijk is door middel van goed overleg tussen de 

verschillende betrokken afdelingen (planning, prodoktie, tech

nische dienst) een onderhoudssysteem op te zetten. Elementen 

hiervan kunnen zijn: benodigde informatie, preventief onderhoud, 

reserve-onderdelen beheer, wie pleegt het onderhoud en wanneer, 

enz. 
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HOOFDSTUK 4 

Q~_EQB~~b!~B~~§IBQQ~ --------------------

Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de informatie

overdracht tussen de verschillende afdelingen en eventuele 

manco's hiervan op te sporen is de formulierenstroom van Venio 

onderzocht. Hierbij is vooral gekeken naar de formulieren ten 

behoeve van de produktiebesturing. 

Als hulpmiddel bij deze besturing is het compositorisch schema 

gebruikt (zie bijlage 9 ). 

In het compositorisch schema worden aIle betrokken afdelingen 

door vakken weergegeven (b.v. planning, inkoop, produkten, 

klant, enz.). De gebruikte formulieren worden nu met behulp 

van symbolen en codes in deze vakken getekend waarna door 

getrokken en onderbroken lijnen de formulierenstroom cq infor

matieoverdracht wordt aangegeven. Een verklaring van de gebruikte 

codes en symbol en is vermeld bij het schema. 

Wanneer bepaalde informatie niet via een gestandaardiseerd 

formulier wordt overgedragen, doch er hiervoor kladjes e.d. 

worden gebruikt, wordt deze informatiedrager als 'memo' 

omschreven. 

Een van de meest opvallende memo's is de rptanniogs Memo' 

(van planning-t produktie) daar deze feitelijk een overlappende 

funktie heeft. De planning staat theoretisch namelijk al vast 

door middel van de 'WerkOrderexplosies', doch wordt herhaaldelijk 

nag aangepast. 

De opzet is, zoals ook uit de produktie-routing blijkt, dat deze 

'WerkOrderexplosies' met de werkelijke produktie-order meegaan en 

met de erop geschreven produktiegegevens naar de computer terug

gekoppeld worden; dit gebeurt echter nag niet. 
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De redenen waarom deze cyclus niet funktioneert zijn onder andere 

de volgende: 

- de planning is nog niet hard genoeg, waardoor de 

WerkOrderexplosies achterhaald zijn; 

- de mensen van de produktie zijn niet bereid of in 

staat de WerkOrderexplosies in te vullen (goede 

voorlichting is hier gewenst). 

Een andere memo die rouleert is de 'Order Memo' van verkoop 

naar planning. Hierop worden de door verkoop geaccepteerde 

orders vermeld. Vol gens planning is het gewenst deze memo door 

een formulier te vervangen, daar het herhaaldelijk gebeurt dat 

verkoop een deel van de informatie over een order vergeten is 

op de memo te vermelden. 

De terugkoppeling van Roermond naar Venlo is onvoldoende, deze 

geschiedt nu aIleen door het formulier: 'Week Produktie Roermond'. 

Laat een dagproduktieformulier van Roermond met de platenleveranties 

meegaan, zodat de planning voortdurend weet wat Roermond in voorraad 

heeft en wat werkelijk in produktie is. Het beste is het de produktie

gegevens van Roermond en de platenvoorraden in de computer te ver

werken. 

Tot slot is uit het compositorisch schema gebleken dat het 

formulier 'Voorraad Mutaties Bij' (zie bijlage 9 voor een 

kopie), welk door magazijn-in wordt gehanteerd voor deze 

afdeling ongeschikt is. 

Het is namelijk van origine bedoeld als voorraad-mutatie 

formulier voor de filialen. Dit heeft tot gevolg dat de 

indeling onhandig is voor het gebruik door magazijn-in. 

am dit te ondervangen is door magazijn-in een tweede formulier 

ontwikkeld (Paklijst Magazijn In), welk in iets uitgebreidere 

vorm dezelfde informatie bevat als 'Voorraad Mutaties Bij', 

dit ten behoeve van de afdeling inkoop. 

Vervang dus beide formulieren door een exemplaar welk beter 

bruikbaar is. 
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De produktieplanning bij Centurion wordt door een man 

opgesteld. Deze doet dat aan de hand van verscheidene 

computeruitdraaien en andere informatie (zie compositorisch 

schema). Een probleem wet in het verI eden sterk heeft ge-

speeld en nu nog niet geheel is opgelost, is het feit dat 

de planning niet hard genoeg is. Dit uit zich onder andere, 

zoals al eerder opgemerkt, in de onbruikbaarheid veor de 

gedetailleerde produktieplanning van de WerkOrderexplosies. 

Faktoren, welke hier mede de oorzaak van zijn, zijn: 

de omvang van een bepaalde produktieorder is rekbaar, 

- planning heeft te weinig en te gebrekkig~ gegevens over 

het produktieproces, 

de stuklijsten over de accu's zijn vaak fout of achterhaald. 

Deze faktoren staan direct in tegenspraak met het doel de 

WerkOrderexplosies te gebruiken en een harde planning over 

zes weken te hebben. Want hoe kan men een harde planning 

krijgen als de invoergegevens voor deze planning onvoldoende 

of gevoelsmatig zijn. 

De eerste faktor is feitelijk het gevolg van de tweede. Daar 

het produktieproces namelijk te weinig getalsmatig vaststaat 

(b.v. ombouw, capaciteiten, e.d.) en er een gebrekkige terug

koppeling over de prodoktievoortgang is, heeft het weinig nut 

een exacte orderomvang te eisen. 

De derde faktor voegt nog een extra stukje verwarring toe. Op 

de stuklijsten zijn namelijk tal van berekingen gebaseerd: de 

WerkOrderexplosies worden ermee bepaald, de Materiaal Behoefte 

en de voor- en nakalkulatie is erop gebaseerd. Het gevolg is 

dat de computeruitdraaien teveel op fouten moeten worden gecon

troleerd, er foutieve bestellingen worden gedaan, of in het 

produktieproces fouten worden gemaakt en de kalkulatie een 

afwijking krijgt. 

Voor een eenduidigere planning is het dus onder andere van belang 

dat er meer en betere getallen over de produktie bij de afdeling 

planning beschikbaar zijn en ook de stuklijsten up to date zijn. 
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Voor dit onderzoek zijn de gegevens van de garantiegevallen 

welke in de perioden zeven tot en met tien zijn binnengekomen 

verwerkt. Hierbij zijn aIleen de polypropyleen accu's bekeken 

en weI gescheiden naar LW- en VW-montage. 

In bijlage 10 staan de verhoudingen tussen de verschillende 

soorten garantiegevallen vermeld. 

Vanwege hun grate aandeel zijn de kortsluiting- en de los 

contact-gevallen nader bekeken. Hierbij is per type accu het 

aantal garantieaccu's geteld en vervolgens geordend naar 

produktiedatum (perioden van een half jaar). 

De hierbij beschikbaar komende informatie (zie bijlage10 ) 

bIijkt in de praktijk bijzonder moeilijk te hanteren. De 

hoofdoorzaak hiervoor is dat 45 % van aIle verwerkte garaatie

gevallen geen produktiestempel bleken te hebben. Hierdoor 

kunnen bepaalde perioden niet eenduidig met elkaar vergeleken 

worden. Het kan immers zijn dat er in een periode met relatief 

veel garantiegevallen ook relatief vaak de produktiedatum in- . 

gebrand is. Tevens is het nu oak niet mogelijk te beoordelen 

hoeveel procent van de garantieaccu's inkoop is. 

Om dus inzicht te krijgen in het verloop van de produktkwaliteit 

door middel van de garantiegevallen is het noodzakelijk dat de 

produktiedatum altijd wordt ingebrand. Het zou wellicht het 

beste zijn dit automatisch te doen. 

N.B.: voeg een extra symbool aan de code toe om te kunnen 

onderscheiden of het een container dan weI een droog 

geformeerde accu is, dit ten behoeve van een vergelijk 

van beide types. 



Bijlage .1. 

ABC-verdeling. 

Op de volgende pagina's worden verschillende A-groepen van 

ABC-analyses weergegeven. Naast de A-groepen gebaseerd op 

productiegegevens en op verkoopgegevens is ook een verdeling 

van de HR-accu's bepaald. Dit is gedaan om gegevens betreffende 

de onderdelenverdeling bij de HR-accu's te verkrijgen, deze 

accu's komen in de A-groepen namelijk niet of nauwelijks v~~r. 

In onderstaande grafiek is de ABC-verdeling gebaseerd op de 

productiegegevens van week 1 tm. 42 , 1985: 
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Uit de ABC-ana1yse blijkt dat het productenpakket een afwijkende 

verdeling heeft. De A-groep wordt namelijk gevormd door slechts 

14,1% van het zelf geproduceerde aantal accu's. 

N.B. tav. de nauwkeurigheid van de gedane berekeningen met de 

A-groep: het gemiddelde aantal platen per accu volgend uit de 

A-groep is 90,6 het gemiddelde aantal volgend uit de,periode-

resultaten is 90. 



De A-groep gebaseerd op De A-groep gebaseerd op 
de productiegegevens van de verkoopgegevens van 
week 1 tm. 42 , 1985. week 1 tm. 32 , 1985. 

DIN- TYPE % soort DIN- TYPE % soort 
nummer nummer 

1 53624 6CP4G 11,46 LVI 54038 6wP4R 12,44 LW 
2 54038 6wp4R 10,32 LW 66514 6EP12 9,37 YW 
3 66514 6EP12 8,95 YW 53624 6CP4G 8,62 LW 
4 56049 6EP4 4,89 LVI 53621 6CP4S 4,23 LW 

5 66510 6ET13 4,40 VW 54434 6DP4G 4,08 LW 
6 54039 6wp4 3,92 LVI 58815 6DP8G 3,91 LIoI 
7 58815 6DP8G 3,91 LW 63530 6EP10 3,49 YW 
8 54434 6DP4G 3,84 LVI 54039 6wP4 3,43 LW 

9 63510 6ET11 2,80 VW 56049 6EP4 3,36 LW 
10 63530 6EP10 2,51 VW 55530 6DP5G 3,20 LW 
11 55530 6DP5G 2,37 LW 66510 6ET13 2,86 YW 
12 54437 6DP4FO 2,29 LW 56316 6CP7S 2,72 V\" 

13 70027 6EP14 2,18 VW 54533 6CP5S 2,37 LW 
14 53621 6CP4S 1,96 LW 54437 6DP4FO 2,30 LW 
15 56316 6CP7S 1,89 L'I'/ 63510 6ET11 2,21 Vi'! 
16 61017 6DP10 1,87 VW 61017 6DP10 2,06 V'ttJ 

17 70031 6E10PP 1,68 VW 54449 6DP4FIR 1,93 LW 
18 63513 6EF9 1,41 HR 70031 6E10PP 1,80 VW 
19 57024 6EP5 1,35 LItJ 70027 6EP14 1,58 YW 
20 56618 6DP6G 1,29 LW 60500 6EP7R 1,27 LW 

21 63501 6DP12 1,03 VW 56618 6DP6G 1,23 LW 
22 54449 6DP4FIR 1,02 LW 57024 6EP5 1,09 LW 
23 64317 6DP13 0,98 VW 64317 6DP13 1,01 VW 
24 54533 6CP5S 0,96 LW 63501 6DP12 1, ()r) ViN 

79,28% 81,56% 



De"A-groep"van de HR-accu's, gebaseerd op de verkopen 
Van week 1 tm. 32 , 1985. 

DIN- TYPE % nummer 
1 63513 6EF9 0,97 
2 63527 6EF9SP6 0,83 
3 58811 6DD8 0,74 
4 68013 6EF12 0,48 

5 62511 6T7G 0,42 
6 20013 3E10 0,35 
7 55790 6MS6R 0,31 
8 59801 6DF7FIR 0,31 

9 62028 6E6R 0,30 
10 53890 6MS4vA 0,29 
11 12018 3EF8 0,27 
12 69611 6EF14sc 0,21 

13 66026 6E8R 0,20 
14 40012 3E20 0,14 
15 66018 6EA8P 0,14 
16 58411 6DF6 0,13 

17 09811 3DF7 0,12 
18 56611 6006 0,12 
19 61011 6DD10 0,12 
20 66009 6E8 0,12 
21 70000 6EA10P 0,12 
22 57016 60F5AM 0,11 
23 60514 6EF7S-P 0,11 
24 15012 3EF10 0,10 

7,01% 



Bi,ilage ~. 

Het gemiddeld Elatenverbruik Eer accu. 

Per kwartaal was dit in 1984: 
83 87 93 91 

En in 1985 (t.m. periode 11): 

80 94 91 87 79 78 106 94 96 95 

Uit deze getallen volgt duidelijk dat er geen sprake kan zijn 

van een periode met een "normale" productie. 



Bijlage 2-

Routingschema van de productie_ 

Van het op de volgende pagina's gegeven schema staat hieronder 

een verklaring van de gebruikte symbol en: 

procesfunctie; handeling die een verandering 

veroorzaakt in de vorm, samenstelling, fysische 

eigenschappen, of plaats van een product. 

Invoer of uitvoer van een product. 

Opgave van de waar te nemen parameters aan 

een proces of product en vergelijking met de 

gespecificeerde waarden. 

Geeft aan dat er op dit punt moet worden beslist 

vat er moet gebeuren op grond van de geconstateerde 

feiten. 

Hierin wordt de opdracht aangegeven. 

Openings- of afsluitingssymbool van een schema. 

Administratieve gegevens: opgaven van specificatie, 

registratie van gegevens op formulieren, in data

files, logboeken etc. 

Geeft aan dat de bwerking automatisch gebeurt. 
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Bijlage .!t-
De layout van Centurion Venlo (~roduktie). 

In de plattegrond is de produktie d.m.v. symbolen weergegeven_ 

Tevens is met lijnen het transport aangegeven van: de platen, 

het separatiepapier, de bakken, de deksels, de loodbroodjes en 

de accu's. De kleinere en onregelmatigere transporten zijn 

buiten beschouwing gelaten. 

Hieronder voIgt een verklaring van de gebruikte symbol en: 

-....;;::,-- transport van deksels, loodbroodjes en bakken 

o 
o 
(]) 
6 

t 
o 

transport van accuts, platen en separatiepapier 

bewerking 

samenvoegen 

scheiden 

tijdelijke opslag 

langdurige opslag 

kwaliteitscontrole 

kwantiteitecontrole. 

Een verklaring van de gebruikte cijfers; 

1 magazijn in 

2 tussen opslag platen + separatiepapier (LW,VW,HR) 

3 separeren, automatisch (LW,VW,HR) 

4 tussenopslag gesepareerde platen (LW,VW,HR) 

5 platen solderen (Dynacasten) + controle op kortsluiting + 

bakken vullen (LW,VW) 

6 transport + buffervoorraad (rollenbaan) (LW,VW,HR) 

7 controle op kortsluiting + hameren celverbindingen (LW) 

8 puntlassen, automatisch (LW) 

9 controle puntlassen kortsluiting + deksels opzetten (LW) 

10 deksels vastsmelten, automatisch (LW,VW) 

11 polen opgieten (LW) 

12 controle op luchtdichtheid, automatisch (LW) 

13 tijdelijke opslag reparatiegevallen (LW) 

14 tijdelijke opslag afgemonteerde accu's (LW,VW,HR) 

15 puntlassen + 2 x controle op kortsluiting + inslaan code 

lassen (VW) 

16 drukstukken lijmen + deksels opzetten (VW) 



17 stiften afknippen (VW,HR) 

18 controle op luchtdichtheid (VW,HR) 

19 polen opgieten + doppen opdraaien (VW) 

20 produktiedatum inbranden, tussenopslag, kwantiteitscontrole 

(LW,VW) 

21 tussenopslag nat formeren (LW,VW,HR) 

22 nat formeren + doppen opdraaien (LW,VW,HR) 

23 kwantiteitscontrole (LW,VW,HR) 

24 separeren tussen opslagplaten + papier (RR) 

25 platen + stiften solderen (HR) 

26 bakken vullen + deksels opzetten en_tussenopslag deksels + bakken 

27 controle op kortsluiting (HR) (HR) 

28 pekken van de deksels (HR) 

29 verbinders + hulpringen opzetten (HR) 

30 naverhitten, automatisch (HR) 

31 polen opgieten + verbinders soldern (HR) 

32 hulpringen verwijderen (HR) 

33 produktiedatam i~slaan (HR) 

34 tussenopslag loodbroodjes (LW,VW) 

35 tussenopslag bakken (LW,VW) 

36 gaten ponsen (LW,VW) 

37 tussenopslag geponste bakken (LW,VW) 

38 tussenopslag deksels (LW,VW) 

39 tussenopslag drukstukken (VW) 

40 tussenopslag verbinders (HR) 

41 tussenopslag stiften (HR) 

42 tussenopslag doppen + laslood (VW) 

43 tussenopslag laslood (LW,HR) 

44 magazijn uit 

Een verklaring van de gebruikte letters voor het transport: 

a platen + separatiepapier 

b gesepareerde nlaten 

c bakken 

d gevulde bakken 

e accu's (klaar voor magazijn uit) 

f accu's (nog nat te formeren) 

g deksels 

h loodbroodjes 
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Bijlage 2-

Sankeydiagrammen_ 

Op de volgende pagina's worden de sankeydiagrammen van de 

LW + VW banden en van de HR band gegeven. Er is telkens 

een diagram met varierende pijlbreedte en een met constante 

pijlbreedte. De varierende pijlbreedte is een maat v~~r de 

omvang van het transport, In het schema met de constante 

pijlbreedte is naast elke pijl het aantal te transporteren 

artikelen aangegeven, het aantal hiervoer benodigde pallets 

en een omcirkeld getal welk als code ve~r het transport 

gebruikt werdt (ten bate van de afstand - stroomintensiteits

matrix). 

De diagrammen hebben betrekking op het gemiddeld transport per 

week over de eerste 42 weken van 1985. 



Sankey-diagram van de VW- en LW-band. 
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"Sankey"-diagram van de VW- en LW-band. 
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Sankey-diagram van de HR-band. 

N.B. het effect van uitval veroorzaakt door separatie 

s.pareermachine. i. bUit~ beschouwing gelaten. 

met de 

MAGAZIJN IN 

bakken 
deltsels 

SEPAREREN 

\: 
gesepareerde 

platen 

HR-MONTAGE 

LADING 

opslag niet in 
magazijn in 

laslood+ 
stiften+hoekpolen+ 
verbinders+ 
pek 



"SankeY''.:.diagram van de HR .. band. 

N.B. het effect van uitval veroorzaakt door separatie met de 

separeermachines is buiten beachouwing gelaten. 
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Bi.1lage ,a. 
De afstand-stroomintensiteit matrix. 

De in deze matrix verwerkte gegevens Z1Jn afkomstig uit de 

Sankeydiagrammen en de layout. De transportafstand is in em. 

gegeven daar zij in de layout gemeten is. Hierbij zijn voor 

magazijn !tin" en "uit" de punten I I!'BSp. II gebruikt daar beide 

magazijnen over het gehele gebouw verspreid liggen. De nummers in 

de matrix komen overeen met de omeirkelde getallen in de Sankey

diagrammen. Zie ook de tabel op de volgende pagina. 
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No. afstand pallets afstand 
em per x 

week pallets per week 

1 14 103,3 1446,2 
2 14 5,9 82,6 

3 13,1 19,9 260,69 
4 5,4 19,9 107,46 

5 5,2 85,1 442,52 
6 14,1 47,1 664,11 
7 14,1 9 126,9 
8 8,7 34,6 301,02 

9 5,5 56,2 309,11 
10 8,7 19,5 169,65 
11 16,1 4,7 75,67 
12 9 3,2 28,8 

13 7,7 13,7 105,49 
14 2,5 11,8 29,5 
15 1 0,5 0,5 
16 6,1 23,1 140,91 

17 32,5 1,2 39 
18 32 1,6 51,6 
19 11,2 9.7 108,64 

totaal 4490,37 



Bijlage 7. 

Stilstandpercentages van de Dynacasten. 

Bij de bepaling van deze waarden is er uitgegaan van het 

werkelijk geplande aantal werkdagen, dus per peri ode twintig 

minus de feestdagen. Vakanties zijn als bezettingsstilstand 

verrekend. 

In de tabel wordt telkens de zelf berekende waarde en het 

percentage uit de perioderesultaten gegeven: 

stilstand-vorm (%) 
periode technische bezetting -;;;mmercieel planning verrekende 

dienst werkdagen 
zelf per. zelf per. zelf per. zelf per. 

1 3,0 6,1 5,6 3,0 0,5 1 2,9 6 19 
2 0,9 0,5 10,3 5,5 1,6 1,8 0,4 0,4 20 
3 0,6 0,7 0,5 0,4 10,5 10,5 7,3 8,2 20 
4- 7,0 3,6 0,9 1 15,8 24,4 4,7 5,7 19 
5 2,0 5,0 15,0 1, ° 3,2 3,8 3,4 3,3 18 
6 3,0 · 5,0 12,1 9,0 8,9 ° 0,3 ° 19 
7 1,3 1,5 50,8 25,7 1, ° 0,8 ° 0,0 20 
8+9 2,9 1,4 52,7 50,0 1, ° 0,0 ° 1,0 40 
10 8,1 3,0 6,2 0,0 2,6 0,0 0,4 0,0 20 

3,2 3,2 17,1 9,8 5.0 4,3 2,2 2,4 

Uit de zelf berekende waarden kan dus geconcludeerd worden 

dat de Dynacasten gemiddeld 27,5% van hun theoretische werktijd 

over de eerste tien perioden stil hebben gestaan. Laat men wegens 

de vakantie de perioden 7 en 8+9 buiten beschouwing betreffende 

de bezettingsstilstand dan wordt het totale gemiddelde 17,6%. 



Bijlage .§.. 

Verhouding tussen uitval en productie. 

In het onderstaande histogram wordt de verhouding tussen de uitval 

en de productieomvang weergegeven. Hierbij is de productieomvang 

gerelateerd aan de uitval van periode 10. Het anntal verwerkte 

platen in deze periode is 1765536 en de uitval 76867 stuks. 

De omrekenfactor voor het platenverbruik per periode is 
76862 

dus 1765536. 
Wanneer de relatieve productie van een periode groter is dan de 

uitval is er dus verhoudingsgewijs minder uitval gemaakt dan in 

periode 10 
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De verhouding uitval-productie verslechtert van periode 4 tot 11 

met een factor 2. 



Bijlage 9. 

Compositorisch schema. 

Tbv. het op de volgende pagina's weergegeven compositorisch 

schema wordt hieronder een verklaring gegeven van de afkortingen 

voor de in het schema verwerkte formulieren: 

BB 

B/LF 

BO 

C/F 

D/F 

DP 

DPN 

DWP 

EVT. MOND. 

GRV 

IB 

LI 

MB 

MONO. 

0 

OB 

OM 
PA 

PCV 

PF 

PL 

PM 

PMI 

PP 

SL 

VA 

VB 

VC 

VCC 

VMA 

-BestelBon. 

-Bestellijst Leverbon Filialen. CT 58; 
-BestelBon. 

-Crediteuren/Facturen. 

-Debiteuren/Facturen. 

-DagProductie formulier. 

-DagProductie formuliereN. 

-Dag Week Productie. 

-eventueel MONDeling. 

-Geleidebon Roermond Venlo. 

-Inkoop Bestellingen. CT 684 
-Lading Informatie. 

-MateriaalBehoefte. CT 747 
-MONDeling. 

-Order. 

-Order Bestellingen. 

-Order Memo. 
-Planningsoverzicht Ac.uverkopen. CT 549 

-Paklijst Centrale Verkopen. 

-Paklijst Filialen. 

-Paklijst Leverancier. 

-Plannings Memo. 

~Paklijst Magazijn In. 

-Productie Planning. CT 7;8 
-StukLijsten. 

-Verzoek tot Aankoop. 

-VraehtBrief. 

-VerkoopConeept. 

-VerkoopConcept Centrale verkopen (ide~tiek aan VC). 

-Voorraad Mutatielijst Af. 



VMB 

VMF 

VSA 

VSAF 

VSH 

VVSA 

WO 

WPR 

-Yoorraad Mutatielijst Bij. 

-Voorraad Mutatie Filialen. 

-VoorraadSituatie Aecu's. CT 526 

-VoorraadSituatie Aeou's Filialen. CT 625 

-VoorraadSituatie Halffabrikaten. CT 683 

-Verwaehte YoorraadSituatie Aeeu's. CT725 

-WerkOrderexplosie. CT ••• 

-Week Productie Roermond. 

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 

INKOOP 

mond. 

o 
nX 

Xm 

o 
r---, 

Xm I 
I 

10: l ____ ..J 

afdeling, bureau. dienst, etc. 

mondelinge informatie-overdraeht 

schriftelijke informatiedrager = formulier 

CJ:r formulier invullen 

X = soort formulier 

n = aanta! formulieren van dezelfde soort 

m = zoveelste formulier van eenzelfde soort 

X1= origineel formulier 

X2 3 4 = kopian 
t t , ••• 

reeds eerder afgebeeld(e) formulier(en) in 

dezelfde sfdeling 



~ = (stroom)knooppunt 

- -(;!D - - = informatiestroom met richtingaanduiding 

C> = formulierenstroom 

~ = oplitsen 

= samenvoegen 

= kontroleren 

= tijdelijk opslag 

= langdurige opslag (archief) 

= voorgaand verloop niet afgebeelld 

= verder verloop niet afgebeeld 

o 
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Bijlage .:m. 
De garantiegevallen. 

De geregistreerde soorten defecten zijn de volgende: 

-beschadigde bak (bak) 

-beschadigde deksels (deksel) 

-kortsluiting (CST) 

-uitgeslikt 

-sulfetering 

-los contact 

-montagefout 

-overige 

(ui tgesl.) 

(sulf. ) 

(LOS C) 

(mont.f.) 

(overige) 

De verhoudingen van deze defecten betreffende de binnengekomen 

garantiegevallen gedurende de perioden 7 t.m. 10 1985 zijn: 

bak deksel CST uigesl. sulf. LOS C mont.f. overige 

LW 2,5% 1,'7% 40,6% 1,1% 1,9% 45,5% 3,59& 3,2% 
VW 3,4% 2,1% 33,8% 8,8% 9,5% 31,1% 4,3% 7,00t6 

Hieruit blijkt'dat zowel bij de LW- als bij de VW-accu's de 

defecten "kortsluiting" en "los contact" bijzonder veel voor

komen. Nader onderzoek naar deze gevallen door ordening naar 

productiedatum leverde de volgende histogrammen op (N.B. de 

garantietermijn bedraagt 2 jaar): 
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Uit deze grafieken kUnnen niet direct conclusies getrokken 

worden, de volgende factoren befnvloeden nl. de resUltaten: 

-de stempelfrequentie: bij de verwerkte garantiegevallen ontbreekt 

deze bij de LW voor 46,5% en bij de VW 

voor 45,6%. 

-de productie-omvang: de verhoudingen van het aantal geproduceerde 

accu's per half jaar dienen verwerkt te worden 

-het tijdseffect: hoe groot is de kans dat een oude accu uit

valt in vergelijking met een nieuwe accu? 

Bij de (niet weergegeven) typeverdeling viel een groot aantal 

gevallen van 6DP8 accu's op. Dit werd veroorzaakt door een 

slechte matrijs voor de Dynacasten en problemen met het punt

lassen van dit type. Beide zaken zijn inmiddels verholpen. 
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Samenvatting/Inleiding 
====================== 

Als aanvulling op de eerder doorlopen stage bij Centurion 

Venlo B.V. is er nog een onderzoek ten bate van een lay out

verandering gedaan. De redenen voor dit onderzoek zijn, naast 

verbetering van de huidige layout, uitbreiding van de produktie

capaciteit en veranderingen binnen het produktieproces. 

Door middel van een aantal elkaar logisch opvolgende stappen 

wordt eerst de bestaande situatie verder geanalyseerd (hierbij 

gebruik makend van de gegevens uit de eerste stage, verslag 

WPB 0239). Vervolgens wordt de gewenste/verwachte toekomstige 

situatie verder bepaald in termen van transportomvang, relaties 

en machineopstellingen. Onder andere uitgaande van de transport

omvang wordt een "ideale" opstelling voor de afdelingen onder

ling bepaald die dan, rekening houdende met beperkende factoren, 

zo goed mogelijk in de plattegrond ingepast wordt. 

Dit levert een aantal alternatieven op met elk zijn eigen voor

en nadelen. Daar er feitelijk twee hoofdalternatieven blijken 

te zijn worden deze nader bekeken om een keuze te vereenvoudigen. 

Een definitieve keuze is echter pas mogelijk na het inwinnen 

van extra informatie betreffende de toekomst(verwachtingen). 



':-1-

HOOFDSTUK I 
----------------------

P /Q - grafiek 

Deze grafiek is feitelijk een variatie op de in het eerste versiag 

beschreven ABC-analyse. Met behuip van de P/Q grafiek wordt bekeken 

op welke wijze het produktiepakket het beste geproduceerd kan worden. 

Hiertoe wordt het produktiepakket in groepen gesorteerd, gebaseerd op 

een voor het produktieproces relevante parameter. 

Het in de accu verwerkte plaattype, welk in de accu-code is vermeld, 

wordt ais parameter gekozen. 

Dit levert de volgende P/Q grafiek op waarbij op de horizontale as 

het plaattype en op de verticale as het aantal accu's is uitgezet en 

waarbij het plaattype is geordend naar afnemende accu-aantallen; 

37500 , 
~, I 

, 

32500 1318JJ 

, lOOOO , 
: 

27500 

i~ , , 

25000 

~ 
2250:1 

., 

15000 

12500 ~ 
10000 

!!II. ,0''10 
7500 

1531 1.« 1m 1101 9H 756 658 
1 l L 

m $9 20 
0 

2500 

£I' OI'CPWP ET £F /)f' 00 or EA tp EO "~ (8 ( . 



-2-

Uit het verloop van de P/U grafiek kan geconcludeerd worden dat 

opsplitsing van het produktieproces in de twee deels automatische 

banden voor polypropyleen accuts (huxe ~agen en yracht~agen) 

enerzijds en de handmatige ~ardRubber band anderzijds goed is. 
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HOOFDSTUK 2 
----------------------

De Van ~Naar Matrix 

Gebaseerd op de gegevens uit het eerste verslag (met name het 

Sankeydiagram) wordt de Van - Naar matrixopgesteld. Hierln is 

aangegeven hoe groot de transport intensiteit tussen de,versehil

lende afdelingen ten behoeve van het produktieproees is. 

(pallets per week) 

Gegevens gebaseerd op'produktieweek 1 tim 42 1985. 

~ 
.. .. to-

Z 0> 0> .... ..... c 0 0 .. ~ , II .. .. .. 0> 
C .... .... c c 0 c 

"'"' .. .. S S ... ..... .... ... 0 c 0' c 00 ... 
H .. II U .... .... 

¥ 
c H 0 

0 a .. 0 a 
Of 

... a 0 
0> t c C I "0 i .. 
0 0 l; :5 ~ t:r: 0 0 
E .. Q.. x: ... .... 

magazijn-IN I"" 116 19,9 4,7 1,6 2,~ 19,8 - - 164,2 

separatie '" - 85,1 - - 4,7 - - 89~ 

pansen 

"" 
19,9 - - - - - 19:; 

Oynacasten 

'''' 
28,9 82,} - - - 111,2 

LW-ofmontage ~ - 9 19,5 28,5 

VW-afmontage 

"" 
- 47, 34,6 81,7 

HR"1I1Ontage '" 0,< 2),1 23{> 

lading '" 56,2 56,2 

magazi j n-UIT '" -
totool - 116 19,9 09,7 30,5 84,5 24,5 56,6 33,4 575,l 

Bovenstaande matrix gaat uit van de produktiegegevens van 

periode 1 tot en met 11 1985 met een maximale weekproduktie 

van 5000 aceu's. Daar de toekomstige maximale weekproduktie 

eehter op 7000 aecu' s wordt geschat, waarbij de onde'r linge 

verhouding tussen LW- en VW- aecu's oiet verandert en de 

absolute produktie omvang van de HR-aecu's gelijk blijft 

. aan die van 1985, voIgt nu de aan de toekomst-verwaehtingen 

aangepaste Van - Naar matrix. 
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Gegevens gebaseerd op t08komstverwachting. 

~ 
.. .. ... 

Z 01 01 .... ... c 0 0 .. 
.~ :r I .. .. .. .... 01 

C .... .... c c 0 c ...... .... .. R R .... ...... .... 2 c 0 C 01 .... .... 
N .. 0 .... - ¥ c N 0 g, 0 .. 0 y -y ... 0 0 

t c C "'0 r .. 
~ 0 l; 3 ~ ~ 0 0 .. a. .... ... 

mogazijn-IN 

'''''' 
63, 28,5 6,1 2,3 :S,t 19,1 - - j223;S 

uporoti. 

'''''' 
- 21,9 - 4,1 - 1246 

pon5_ I"" 28,' - - - - Z8,S 

Oynoco5t.n ~ 4i,4 ~7,9 - - - 159;> 

LW-oflllOntog. ~ - - 12,9 27,9 401l 

VW-oflllOntage ~ - 67,4 ~9,5 11$ 

Ha-montage ~ u,S 23,J 2>1> 

lading '" ~O,5 8(),5 

mogazi jn-tJIT ~ -

totool - 63,1 28, 157,1 43,7 21, 25.560,8 81 799.8 

Deze Van - Naar matrix zal later gebruikt worden am de verschil

lende alternatieve lay-outs met elkaar te vergelijken. 
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HOOFDSTUK 3 
----------------------

Relati,ediagram 

Met behulp van het relatiediagram krijgt men inzicht in hoeverre 

het van belang is dat verschillende afdelingen in elkaars nabij

heid liggen of dat ze juist ver uit elkaar moeten liggen. 

Dit gebeurt met een coderingssysteem waarmee dit belang van 

elkaars nabijheid en de reden hiervoor wordt aangegeven. 

magazijn-IN 

separatie 

ponsen 

Dynacasten 

LW-afmontage 

VW-afmontage 

HR-montage 

lading 

magazijn-UIT 

onderhoud 

produktie
kantoor 

waarde - ligging (nabijheid) 

A - Absoluut noodzakelijk 

E Ixtra belangrijk 

I - Invloedrijk 

a - Qngeveer normaal 

U - Qrgentieloos 

x Niet gewenst 

Reden: 

i snelle uitwisseling gegevens 

2 - ondersteuning produktie 
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Uit het relatiediagram bliikt dat aIleen v~~r .de polyp~opyleen 

afwerkbanden absolute onderlinge nabijheid is gewenst. 

De afdeling Onderhoud wordt verder buiten beschouwing gelaten 

daar er geen grote waarde aan haar nabijheid biJ de overige 

produktie wordt gehecht en daar zij reeds een vestiging heeft 

nabij de produktie afdeling. 

Voorts blijkt dat het gewenst is het produktiekantoor zo centraal 

mogelijk tussen de produktie afdelingen te plaatsen. 

~Wat niet in het relatiediagram is weergegeven, doch weI gewenst is, 

is een afscheiding van de afdelingen 'lading' en 'separatie en 

Oynacasten' ten opzichte van de rest van de produktie. Oit in 

verband met de bij deze afdelingen vrijkomende zuurdamp of lood

stof (zieook hoofdstuk 7). 

\ 



-7-

HOOFDSTUK 4 
----------------------

Stroomdiagrammen 

In onderstaand schema is met behulp van de gegevens uit de 

Van - Naar matrix de goederenstroom weergegeven onder de 

huidige omstandigheden;{pallets per week) 

Het aantal transporten tussen niet direct aan elkaar grenzende 

afdelingen bedraagt 5 stuks met een totale omvang van 

2,2 + 1,6 + 4,7 + 9 + 47,1 = 64,6 ~allets/weekJ. 

Het aantal kruisingen van transportwegen is 9, met het waarderings

geta1: 9 * 23,1 + 47,1 * 23,1 + 9 * 34,6 + 2,2 * 19,9 + 1,6 * 82,3 + 

1,6 * 19,9 + 4,7 * 19,9 + 4,6 * 2,2 + 4,7 * 1,6 + 

4,7 * 4,7 = 1948. 

Door de afdelingen te herordenen, waarbij ook rekening wordt 

gehouden met de gegevens uit het relatiediagram, verkrijgt men 

het volgende schema; 
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In dit schema komen drie transporten voor tussen niet direct aan 

e1kaar grenzende afdelingen, totale omvang: 7,4 ~allets/week] , 

en twee kruisingen met waarderingsgetal: 1,6 * 4,7 + 34,6 * 9 = 
319. 

Door veranderingen in het produktieproces (zie hoofdstuk 5) 

wordt dit schema echter aangepast (zie hoofdstuk 7) en is direct 

vergelijk tussen een nieuwe lay-out en de huidige niet meer 

mogelijk. 

! , ~ 
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HOOFDSTUK 5 
----------------------

Ruimtebeslag 

Om inzicht te verkrijgen in de benodigde ruimte wordt van iedere 

afdeling bekeken welke apparatuur er wordt opgesteid en hoeveel 

ruimte hiervoor nodig is. 

~~j~~9!~9~~_~~_~~!_e~~9~~!!~e~~~~~ 

Als eerste stap is het noodzakelijk de vergroting van de produktie

capaciteit en de geplande aanpassingen in het produktieproces te 

bekijken. 

De maximale produktiecapaciteit wordt van ongeveer 5000 naar 7000 

accu's per week verhoogd. Om dit te bereiken en bovendien zoveel 

mogelijk in twee diensten (i.p.v. drie diensten) te kunnen produ

ceren wordt het aantal Dynacasten van twee tot vier stuks verhoogd. 

Tevens is het de opzet de separeermachines direct te koppelen aan de 

Dynacasten (dit ter vermindering van de Handling) en niet, zoals nu 

gebeurt, via roltafels. Hiertoe dienen dan twee extra separeer

machines geinstalleerd te worden. Door dit direct koppelen van 

beidemachinesworden de afdelingen Separatie en Dynacasten geinte

greerd tot een afdeling: Celmontage. 

Een andere doelstelling, naast de vergroting van de produktie

capaciteit, is het bereiken van een grotere fIexibiIiteit. 

Uitgaande van vier Dynacasten wordt de beperking in de flexibiliteit 

gevormd door de afwerkbanden en weI in het bijzonder door de machines 

welke de deksels vastsmelten, de 'Bilomatics'. De minimale ombouw

tijd van een 'Bilomatic' bedraagt momenteel vijf kwartier en kan 

onder ongunstige omstandigheden tot een veelvoud hiervan oplopen. 

In bijlage 1 worden verschillende opstellingen van Dynacasten -

afwerkbanden besproken, waarbij dan uiteindelijk gekozen is voor 

de opstelling, afgebeeld op bladzijde 10. 
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Naast deze veranderingen is het de opzet de bestaande buffers in 

de afwerkbanden te verkleinen; 

Buffer 'Dynacast--lastang': deze dient zo klein mogelijk te zijn, 

dit om een bet ere laskwaliteit te 

bereiken. 

Buffer I Lastang-Bilomatic' : hier is een buffer van een uur gewenst, 

dit om de (te verkorten) ombouwtijd en 

storingen van de Bilomatic op te vangen. 

De overige buffers zijn gekozen naar aanleiding van het bewerkings

gemak. 

De hieruit volgende afwerkbanden zijn weergegeven in bijlage 2 

Tevens is in deze bijlage de 'beste' opstelling van de separeer

machines, Dynacasten en afwerkband weergegeven en van aIle machines 

de benodigde oppervlakte. 

Door het kruiskoppe1en van de drie afwerkbandjes en de personeels

inzet (zie hoofdstuk 7) is het noodzake1ijk dat de bandjes parallel 

lopen en niet te ver uit elkaar (onderlinge afstand + 5 m). 

Feitelijk wordt dus een afdeling 'Polypropy1een Afmontage' verkregen. 

Magazijn In: 

Celmontage: 

Ponsen: 

Produktiekantoor: 

PP-afmontaqe: 

Lading: 

HR-montage: 

Magazijn Uit: 

ondanks de capaciteitsvergroting is geen grotere 

opperv1akte nodig. opp: begane grond 575 [m2] [21 
4 *( 10x6

t
5) [m2] eerate verdieping 325 m J 

2 *(4x1,5) [m~ 
~3x6) &n2) 
(13,5x17) [m2J 
zelfde opp, (15x24) [m2j 

(38x5,25) b2J 
ook hier verwacht men geen grotere oppervlakte

behoefte in de toekomst. Daar echter een dee1 van 

het magazijn zich op de eerste verdieping bevindt 

N.B.: 

en het in de lift plaatsen van de pallets met accu's 

(gewicht 1 a 1,5 ton) m.b.v. pompwagentjes bijzonder 

zwaar werk is, is vergroting van de oppervlakte op 
de begane grond gewenst. begane grond 625 [m2] t;1l 

eerate verdieping 450 ~J 
indien dit niet of onvo1doende te bereiken ~s, dan is de aanschaf 

van twee elektrisch aangedreven pompwagentjes sterk aan te beve1en. 
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HoorOSTUK 6 
----------------------

Ruimte - relatie - diagram 

Daar, zoals in Hoofdstuk 5 geeonstateerd is, een aantal afdelingen 

samensmelten dient een nieuwe Van - Naar matrix en een 'ideaal' 

stroomdiagram te worden opgesteld: 

verwachte transport intensiteiten (pallets per week). 

-

0: III Q) t-
- c:( z Q) Ol Ol ..... 

c:( ..... 0\ co co => 
Z I co ., ., I 

C ., C C C . ..., C 0 0 . ..., 
·rot c 0 ~ ~ Ol -rot ...-i 

VAN N Q) E C N co 
co en I co co -rot co co 

;0\ C ...-i I I "0 Ol ., 
~ 0 Q) a.. 0: co co 0 

c- o. a.. :::c ...-i E ., 
magazijn-IN ~ ~8t5 169,8 5,5 19,8 ~2?t6 

pons en ~ 128,5 28,5 

eel-montage ~ 15~ 4,7 164 

PP-a fmontage ~ 80, ':l 77,4 157.7 

HR- a fmontage ~ 0,5 23,1 23,6 

lading ~ 8q5 80,5 

~agazijn-UIT ~ 
,,-otaal ~8,5 19~ 164,8 ~40 80,8 181 II" 

~1.7,9 
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159.3 

5.5 

Uitgaande van dit schema kan met behulp van de gegevens uit 

Hoofdstuk 5 een ruimte - relatie - diagram opgesteld worden 

waarmee in feite een 'ideale' fabrieks lay-out is ver~regen: 

magazijn HR-montage ImagaZijn 
in uit 

cel- pp-
mon- -afmontage 
tage 

~ lading 

, 
/ 

ponsen produktie-kantoor 

In deze opstelling zijn de afdelingen onderhoud, kantoor, kleed

ruimte enz. niet verwerkt, daar zij voor het ontwerpen van deze 

nieuwe layout niet van belang zijn. In het schema dient oak nog 

rekening gehouden te worden met transportwegen en evt. handling

ruimte. 

In de nu volgende hoofdstukken zal getracht worden deze 'ideale' 

lay-out zo goed mogelijk in de beschikbare ruimte in te passen, 

waarbij een groot aantal beperkingen en problemen blijken te 

bestaan (hoofdstuk 7). 
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HOOFDSTUK 7 
----------------------

Invloeden en beperkingen 

De inpassingsmogelijkheden van de afdelingen in het bestaande 

gebouw blijken in de praktijk sterk beperkt te worden door een 

groot aantal factoren. 

Het gebouw is door zijn groot aantal pilaren en zijn onregelmatige 

bouw moeilijk in te delen. 

Het is de opzet de loodstof producerende onderdelen (Sepereermachines 

en Dynacasten) zoveel mogelijk van de overige produktie te scheiden. 

Om dit te bereiken is het gewenst deze afdelingen zoveel mogelijk 

van de overige produktie te isoleren dooreen muur met daarin 

enige gaten voor de rollenbanen van de afwerkbanden. 

Om een zo haag mogelijke flexibiliteit te bereiken IS het nodig 

dat de afwerkbanden parallel aan elkaar lopen zodat kruiskoppelingen 

tussen de banden mogelijk zijn en het personeel efficient ingezet 

kan worden. 

De veranderingen in het produktieproces (zie hoofdstuk 5) kunnen 

onwerkbaar blijken te zijn, zodat het eventueel moqelijk moet 

zijn naar het oude systeem terug te gaan. 

Het is niet zeker wat eventuele verdere automatisering tot gevolg 

heeft voor de afmetingen van de banden. 

Het gebouw wordt uitgebreid door het verkrijgen van een deel van 

een produktiehal van de buren. Hoe groat dit stuk wordt is echter 

nog niet geheel duidelijk (in de tekeningen is de meest waar

schijnlijke ligging van de scheidingsmuur aangegeven). 

Verplaatsing van de afdeling lading is bezwaarlijk in verband 

met de zuurvaste vloer en de gelijkrichters. Bovendien wordt 

de lucht in deze afdeling in de toekomst afgezogen zodat een 

onderdruk in de fabriek ontstaat wat negatief kan werken op de 

stofafscheiding. [en extra muur zou daar nodig zijn. 

De plafondhoogte is in het oude deel van de fabriek op sommige 

plaatsen nogal gering, dit is ongeschikt voor de Dynacasten. 

Als gevolg van deze faktoren wordt er bij het indelen in het 

gebouw direct gebruik gemaakt van de detailplanning. 
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HOOFDSTUK 8 
----------------------

Layout alternatieven 

De op de voorgaande gegevens gebaseerde alternatieven zijn op de 

volgende pagina's wee~gegeven. 

De hoofdfactoren waarmee rekening is gehouden zijn dus: . 

materiaalstroom 

onderhoudbaarheid en handling-ruimte 

personeelsinzet 

stofafscheiding 

efficiente ruimtebenutting voaral ten behoeve van magazijn-uit 

eventuele toekamstige veranderingen in het produktieproces. 

Van de twee hoofdalternatieven zijn bovendien nag de materiaal

stroamschema's weergegeven. 

Als eerste wordt echter een plattegrond gegeven (op kleinere schaal) 

met daarin aangegeven de machineopstelling onder de huidige omstandig

heden en de hierbij te gebruiken transportwegen. 

De in de tekeningen gebruikte symbolen en letters zijn o.a.: 

Z8)(>C>C5CX5<>O<> muur (of gedeelte ervan) welke uitgebroken 

dient te worden 

nieuwe muur 

-------_. hoofddoorgangsroute voor de heftrucks 

A HR 

C 

D 

DY 

LW 

LW/VW 

VW 

p 

X 

afwerkband van de HR-accu's. 

celmontage-straatje van de HR-band. 

montage plaats voor HR-accu's met een afwijkend deksel 

Dynacast. 

luxewagen afwerkband. 

luxewagen en vrachtwagenafwerkband. 

vrachtwagenafwerkband. 

ponemach1ne. 

bedieningsplaats 
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N.B.: de nauwkeurigheid van de tekeningen is zeer beperkt. 

Dit wordt veroorzaakt door de kleine schaal (1 : 150) 

en door geconstateerde afwijkingen in de p1attegrond ten 

gevolge van veelvuldig copieren. Voor nauwkeuriger werken 

is een correct ere tekening (met mallen) op een grotere 

schaal (1 : 100) beschikbaar. 
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Alternatief 1. 
--------------------------

In deze opstelling wordt gebruik gemaakt van de bestaande 

brandmuur om een stofafscheiding tussen de afdelingen te 

verkrijgen. 

De PP-banden zijn zo ver mog~lijk naar links verse hoven om 

ruimte t.b.v. Magazijn Uit te winnen. Het einde van de banden 

is omgeknikt om de lengte zoveel mogelijk te beperken. 

Om een snelle platentoevoer naar de separeermaehines te ver

krijgen is er een nieuwe directe verbinding naar de platen

opslag geprojeeteerd. 

Voordelen: 

-er is veel ruimte rond de separeermachines en de Dynacasten. 

-de bestaande muur hoeft niet gesloopt te worden. 

-een goede mogelijkheid de separeermachines weer los te 

koppelen van de Dynacasten. 

-de doorgaande route door de fabriek kan door eventueel een 

nieuwe poort bij (L) te maken nagenoeg recht blijven. 

-de HR-band is qua opstellin~ in vergelijk met de huidige 

situatie ongewijzigd en heeft over de gehele lengte daglicht. 

-er is veel handlingruimte beschikbaar bij HR-band. 

- rond de ponsmachines is voldoende ruimte om een grote 

tussenvoorraad accubakken te plaatsen. 

Nadelen: 

-er is relatief weinig ruimtewinst voor Magazijn Uit: ! 160 2 m • 

-de mogelijkheid tot lengtevergroting Van de PP-banden is 

gering. 
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Alternatief 2. ::::::============ 

Om een doorgaande ronte te verkrijgen zijn de PP-banden naar 

rechts verschoven in vergelijking met alternatief 1. 

Tevens is de positie van de banden t.o.v. elkaar gewijzigd, 

dit om eenkoppeling van de vierde Dynacast aan de VW-band 

mogelijkte maken. 

Voordelen: 

-er is veel ruimte rond de separeermachines en de Dynacasten. 

-de bestaande muur hoeft niet gesloopt te worden. 

-een goede mogelijkheid dempareermachines weer los te koppelen 

van de Dynacasten. 

-rond de ponsmachines is voldoende ruimte om een grote tussen

voorraad accubakken te plaatsen. 

-een goede uitbreidingsmogelijkheid van de PP-banden. 

-meer ruimtewinst voor l-1agazijn';Uit: + 220 m
2

• 

Nadelen: 

-weinig handlingruimte bij de celmontage straatjes van de 

HR-band. 

-de pilaren staan bij de HR-band in de weg (het doorduwen van 

de accu's over de rollenbaan). 

-de doorgaande route wordt gebogen. 
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Bij deze opstelling is een celmontagestraatje van de HR-band 

verwijderd, een capaciteitsverkleining dus. Feitelijk is dit 

mogelijk daar er geen groei van de HR-afzet wordt verwacht en 

er tot nu toe met hoogstens dtie straatjes tegelijkertijd is 

gewerkt. 

Voordelen: 

-er is veel ruimte rond de separeermachines en de Dynacasten. 

-de bestaande muur hoert niet gesloopt te worden. 

-de door~aanne route donr de fabriek kan door een nieuwe poort 

bij (M) te maken recht blijven. 

-rond de ponsmachines is voldoende ruimte om een grote tussen

voorraad accubakken te plaatsen. 

-een p:oede uitbreidi'1.!\smogelijkheid Van de PP-banden. 

-ruimtewinst voor Magazijn Uit: + 195 m2• 

Nadelen: 

-de handlingruimte bij de HR-bandjes is meer dan bij alternatief 2 

doch Minder dan bij alternatief 1. 

-de HR-band komt nu letterlijk op de tocht te staan tussen 

twee poorten , want de oude poort kan niet verwijderd worden 

t.b.v. de bereikbaarheid van de lift. 

-de pilaren staan bij de HR-band in de weg. 

N.B. De handlingruimte bij de HR-bandjes kan vergroot worden 

door de bandjes tussen de pilaren te plaatsen, dit gaat 

alleen"goed" bij drie bandjes t bij vier stuks blijken ze 

elkaar te hinderen. Een dergelijke opstelling gaat overigens 

ten koste van de hier geprojecteerde rechte doorgangsroute. 
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Alternatief 4. ============= 

Bij dit alternatief wordt de bestaande muur gesloopt en ver

vangen door een nieuwe muur welke enige meters naar achteren is 

geplaatst. Dit is vooral een mogelijkheid wanneer de beschikbare 

nieuwe ruimte groter wordt dan aangegeven. 

De HR-band is in dit alternatief niet weergegeven, hiervoor 

kan een van de eerder genoemde vormen gekozen worden of 

alternatief 6. 

Voordelen: 

-er is veel ruimterond de separeermachines en de Dynacasten. 

-een goede mogelijkheid de separeermachines weer los te 

koppel en van de Dynacasten. 

-rond de ponsmachines is voldoende ruimte om een grote 

tussenvoorraad accubakken te plaatseu. 

-een goede uitbreidingsmogelijkheid van de PP-banden. 

-meer ruimtewinst voor Magazijn Uit, deze is afhankelijk van de 

afstand waarover de muur naar achteren verplaatst wordt, een 

eventuele verschuiving van de PP-banden naar links zoals in 

alternatief 1 en de opstelling van HR-band. 

-bij voldoende ver naar achteren schuiven kan de doorgaande 

route recht gehouden worden. 

Nadelen: 

-de bestaande muur moet afgebroken worden en door een nieuwe 

ve~vangen worden om een stofafscheiding te verkrijgen. 

-eventueel Minder handlingruimte aan de achterzijde van de 

separeermachines. 
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~~~~~~~~~~£=~. 
Bij dit tweede hoofdalternatief zijn de PP.banden een kwartslag 

verdraaid. Voor de HR.-band is dezelfde opsteeling gekozen als 

bij (hoofd)alternatief 1, dit om beide alternatieven met elkaar 

te kunnen vergelijken (hoofdstuk 9). 

Voordelen: 

-veel extra ruimte beschikbaar voor Magazijn Uit: ! 280 2 m • 

wanneer als HR-opstelling die van alternatief 2 genomen 

wordt, wordt dit: :- 335 m2 (met deze opstelling ontstaat ook 

een betere scheiding productie--·- magazijn). 

-de doorgaande route is ongewijzigd met de huidige situatie. 

Nadelen: 

-de gehele opstelling van de PP-productie is krapper geworden, 

loskoppelen van de separeermachines is bezwaarlijk evenals 

verlenging van de afwerkbanden. 

De onderlinge afstand tussen de Dynacasten is ook iets krapper. 

Eventuele verschuiving van de nieuwe muur geeft hierbij iets 

meer ruimte. 

-de bestaande muur moet afgebroken worden en vervangen door een 

nieuwe om stofafscheiding te verkrijgen. 
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Plaats de HR-band op de eerste verdieping.(ten koste van magazijnen) 

Voordelen: 

-meer ruimte op de begane grond beschikbaar voor Magazijn In 

en/of Magazi jn Ui tt dus minder transport en naar de eerste 

verdieping. 

-zowel voor de HR-band als voor de PP-band zijn er voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden. 

Nadelen: 

-de materiaalstroom voor de HR-band gaat nu geheel via de lift. 

-bij de lift op de eer'ste verdieping is een hinderlijke helling 

voor de zware pallets met platen. 

-de vrijkomende ruimte op de begane grond is niet erg geschikt 

als magazijn (teveel pilaren). 

-de HR-band verdwijnt uit het zicht'(arbeidsdruk). 

-de eerste verdieping moet verwarmd worden. 

-als de vrijkomende ruimte op de begane grond voor Magazijn In 

wordt gebruikt wordt dit wel erg versnipperd. 
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HOOFDSTUK 9 

Evaluatie van de alternatieven 

Transportafstanden 
Feitelijk zijn er twee hoofdalternatieven te onderscheiden: 

no. 1 en 5. Beide alternatieven zijn nader bekeken op hun 

materiaalstroom. Hiertoe is bij beide alternatieven de 

matariaalstroom in de layout bijgetekend,waarbij de breedte 

van de pijlen de omvang aangeeft, en worden ze hieronder 

kwantitatief gewaardeerd op hun transport. 

Bij deze waardering wordt gebruik gemaakt van de eerder 

opgestelde van-naar matrix met daarin aangegeven het aantal 

tetransporteren pallets per week (hoofdstuk 6). Door deze 

matrix te vermenigvuldigen met de in bijlage 3 weergegeven 

matrices van de transportafstand verkrijgt men voor elk 

alternatief een matrix met daarin het aantal afgelegde 

meters per week (zie bijlage 3). 

Hieruit voIgt dat alternatief 5 gunstiger is dan alternatief 1 

qua transportafstand (totaal: 12647 meters voor alternatief 1 

en 7755 voor alternatief 5). 

Een andere wijze om beide alternatieven te waarderen op hun 

transport is de afstand-stroomintensiteit matrix, zoals voor 

de huidige situatie al gedaan is tijdens de eerste stage. 

De matrices Van beide alternatieven zijn eveneens in bijlage 3 

weergegeven. De situatie is ideaal als de grootste transporten 

over de kortste afstand lopen en de kleinere over een langere. 

Bij beide alternatieven blijkt dit dus niet bereikt te zijn 

alhoewel alternatief 5 in dit opzicht beter is dan no. 1. 

Het platentransport naar de separeermachines blijkt bij beide 

het meestev.an het ideale beeld af te wijken. Di t word t 

veroor2laakt door de "onmogelijkheid" het platenmagazijn en 

de separeermachines korter bij elkaar te plaatsen. 
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Kosten 

Tranportkosten 

Het blijkt dat kortere transportafstanden slechts geringe 

invloed hebben op de kosten toe te rekenen aan een heftruck. 

Bij de relatief kleine afstanden binnen Centurion blijkt 

namelijk de tijd benodigd voor het heffen en neerzetten van 

een pallet de eigenlijke transporttijd te domineren~ 

Heftruck: rijsnelheid beladen: + 5 [km/h] -
11 onbeladen: + 10 Ikm/hl -

heftijd: + 25 (s] -
neerzettijd: + 25 [sJ -

Hierui t voIgt: 

De tijd benodigd voor het verplaatsen van 678 pallets per week 

is: 

alternatief 1: 

heftijd+neerzettijd: 678x2x25= 33900 s = 9,42 uur 

rijtijd: 12,647xO,2 + 12,647xO,1= 3,79 uur + 

13,21 uur 

alternatief 5: 
heftijd+neerzettijd: 678x2x25= 33900 s = 9,42 uur 

rijtijd: 7,755xO,2 + 7,755xO,1= 2.33 uur 
+ 

11,75 uur 

Het verschil in transporttijd tusBen beide alternatieven is 

dUB 1 uur en 28 minuten, oftewel ongeveer i2000,- per jaar 

aan loonkosten. 

N.B. bovengenoemde getallen betrekken zich aIleen op transporten 

welke direct t.b.v. de productie zijn, dUB niet magazijn

activiteiten, ontladen van vrachtwagens enz. Voorts zijn 

het "ne tto"-tijden zonder handling, wachttijden enz. 
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Verbouwingskosten 

De geschatte verbouwingskosten per alternatief zijn: 

al ternatief: ' , 1: 132000,-

2: f28000,-

3: f32000,-

4: f50000,-

5: f50000,-

In deze kosten zijn verwerkt: afbreken van muren, metselen van 

muren, maken van openingen in een muur. 

Eindconclusie 

Een definitieve alternatiefkeuze kan pas gedaan worden nadat 

aIle voor- en nadelen van de verschillende alternatieven met 

elkaar vergeleken zijn. Om dit te kunnen zijn eerst meer 

gegevens nodig omtrent de toekomst(verwachtingen), by: 

- Wat gebeurt met de afmetingen van en de opstelling Van de 

PP-banden bij verdere automatisering? 

- Is de directe koppeling tussen de separeermachines en de 

Dynacasten mogelijk? 

Hoeveel magazijnruimte op de begane grond is gewenst? 

- Waar precies komt de nieuwe muur? 

- In hoeverre is een rechte route door de fabriek gewenst 

(o.a. in verband met onregelmatig optredende transporten 

van Hagazijn In naar Magazijn Uit en visa versa), 

Na)beantwoording van dergelijke vragen en een kostenbeschouwing 

is een verantwoorde keuze Van een van de alternatieven (of een 

tussenvorm) pas mogelijk. 
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BIJLAGE 1 
--------------

. Afwerkalternatieven 

5: Separeermachine 

D: Dynacast 

ALW: Afwerkband Luxe Wagen 

AVW: Afwerkband VrachtWagen 

ALW/VW: Afwerkband Luxe Wagen/Vrachtwagen 

Alternatief 1 

Het bezwaar van deze opstelling dat er voor elke serie twee 

separeermachines en twee Dynacasten moeten worden omgebouwd. 

Tevens moeten er bij de Luxe Wagens extra matrijzen voor de 

Dynacasten worden aangeschaft (van de meeste types is er slechts 

een (goede) matrijs). 
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Tevens heeft deze opstelling tot gevolg dat de gemiddeide 

produktieduur van een serie gehalveerd wordt. Wanneer bijvoor

beeld een serie, op een Dynacast geproduceerd, een duur van vier 

dagen heeft, wordt dit dus op twee Dynacasten twee dagen met ais 

gevolg dat wanneer de machines juist goed afgesteld zijn er weer 

omgebouwd moet worden. Het is de filosofie am zoveel mogelijk 

verschillende types te produceren doch de 'serie-duur' niet 

te kort te laten worden. 

N.B.: in theorie is het mogelijk op aIle Dynacasten verschillende 

types te produceren en deze door hetzelfde straatje af te 

laten werken. Hiervoor zijn echter Bilomaticsnodigwelke 

zeer snel (enkele minuten) van het ene type op het ander 

omgesteld kunnen worden. 

voor: geen extra Bilomatic nodig. 

tegen: - geen verhoging van de flexibileit 

- extra matrijzen nodig 

- men blijft aan het ombouwen en afstellen, dit gaat ten 

koste van de kwaliteit. 
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Alternatief 2 

De filosofie achter deze opstelling is dat een afwerkband voor 

de LW-accu's gebruikt wordt, een voor de VW-accu's en een (de 

middelste) voor LW en/of VW-accu's. De grote series van de LW 

en VW kunnen op de buitenste banden gemonteerd worden en de 

kleinere series op de middelste. De middelste band kan eventueel 

oak gebruikt worden ais reserve bij het produceren van bijzonder 

grate series. 

Verhoging van de flexibiliteit kan eventueel nog bereikt worden 

door het aanbrengen van kruiskoppelingen tussen de verschillende 

afwerkbanden. 

De voordelen van dit systeem ten opzichte van het vorige zijn: 

een grot ere flexibiliteit 

minder ombouwen en afstellen per serie 

langere serieduur, dus een hogere gemiddelde kwaliteit 

er zijn geen extra matrijzen nodig voor de Dynacasten (LW). 



-29-

De nadelen zijn: 

er dient een extra afwerkstraatje gerealiseerd te worden 

meer ruimtebeslag. 

N.B.:- De vierde Dynacast, welke ten bate van de VW-band werkt, 

kan in eerste instantie eventueel weggelaten worden tot 

men zeker is voldoende grote series voor de VW-band te 

krijgen en/of deze capaciteitsvergroting inderdaad nodig 

is (de vierde Dynacast kan eventueel ook ten bate van de 

LW ingezet worden). 

- Bij de aanschaf van een derde Bilomatic kan men het beste 

een snel ombouwbare machine kiezen (kosten ± f 120.000). 
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Alternatief 3 

Dit systeem heeft een nag grotere flexibiliteit bij dezelfde 

capaciteit. Doch deze extra flexibiliteit is overbodig, zeker 

gezien de te maken investeringen. 
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BIJLAGE 2 
--------------

Machineopstellingen 

Alvorens de indeling van de afwerkbanden te bepalen is het nodig 

de buffertijd in meters rollenbaan weer te geven; 

VW-accu's 

Uitgaande van de grootst mogelijke lengte en breedte afmetingen 

krijgt men per accu een vlak van 520 bij 295 mm 

Dit gecombineerd met de grootsteproduktiesne1heid van de Dynacasten 

levert de volgende waarden per uur op: 

opstelling 

9,6 m bij 0,295 m rollenbaan 

4,8 m bij 0,59 m rollenbaan I I I I 
5,4 m bij 0,52 m rollenbaan 

I I I I I I I 
2,7 m bij 1,04 m rollenbaan 

1,8 m bij 1,56 m rollenbaan 

LW-accu's 

Per accu een vlak van 380 bij 175 mm 

Gecombineerd met de bijbehorende produktiesnelheid levert dit per 

uur op: 



11,4 m bij 0,175 m ro11enbaan 

5,7 m bij 0,35 m rollenbaan 

7,4 m bij 0,38 m ro11enbaan 

3,7 m bij 0,76 m ro11enbaan 

2,47 m bij 1,14 m rol1enbaan 
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N.B.: bij k1einere accu-types is de produktiesne1heid we11iswaar 

groter doch de benodigde bufferruimte b1ijkt k1einer te zijn. 

Met deze gegevens voIgt voor de opste11ing van de afwerkbanden: 

LW-band,vanaf de punt1astang ongewijzigd (op de buffer na) 

~ 
A -

VW- of LW/VW-band 

'''(l 
!>lo iii 

A -
X 

Schaal: 1 100, 

:"10 

I 
I I 
I 

180 

I I 
I Df 

I 
I 

1..':fD :x 
eenheid : 

x 
10 

a 

/>6 
1&0 

E 

X X 

cm 
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>< :: bedieningsplaats 

A :: {aanqedreven) rollenbaan :.... deze lengte is zo gekozen dat er bij 

de Dynacasten vo1doende ruimte voor p1atenops1ag is en rond de 

puntlastang voldoende bewegings- cq uitbreidingsruimte is 

(i.v.m. eventuele automatische kortsluitmeting) 

B = puntlastang 

C = voedingskast 

D = buffers 

E = Bilomatic 

F = luchtdichtheidscontrole 

G = buffer voor uitvalaccu's 

H = buffer vaor afgewerkte accu's 

I :: rollenbaan waarvan de 1engte gekozen is n.a.v. de te verrichten 

handelingen ( drukstukken lijmen, deksels opzetten) 

K :: rollenbaan vaal' luchtdichtheidscontrole en polen apgieten 

L :: buffer voar afgewerkte accu's 

M = mogelijk knikpunt van de afwerkband 

Aan de bedieningszijde moet genoeg ruimte zijn om met een pompwagentje 

pallets te plaatsen (dekse1s), aan de achterzijde is enige ruimte 

vereist ten behoeve van ambouw en onderhoud (vooral bij de Bilamatics). 

Dit 1evert globaa1 aan ruimtebeslag vaar de LW-afwerkband op een vlak 
2 2 van 16 * 4,5 m en voor de VW-afwerkband: 17 * 4,5 m. 

In de tekening op de volgende bladzijde is het netto-oppervlakte 

beslag van een separeermachine weergegeven. 
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1~1 
s~ 
~ 

1 
X 

2 X 

Deel 1 is de feitelijke separeermachine en deel 2 de transport

ketting waarmee de platenpakketjes uit de machine getransporteerd 

worden. 

Voor het ruimtebeslag kan gesteld worden dat er aan de bedienings

zijde ( met )(aangegeven) veel ruimte nodig is voor het plaatsen 

van pallets (platen), dozen (separatie) en afvalbakken plus 

eventueel een roltafel waarmee een kleine buffer (~ ~ uur) 

gecreeerd kan worden. Aan de achterzijde is enige ruimte wenselijk 

in verband met ombouw en onderhoud. 

Het netto oppervlakte-beslag van een Dynacast is hieronder weer

gegeven: 

100 

tOO 

Met het gearceerde gebied wordt de voor deze machine minimaal 

benodigde ruimte voor onderhouds- en ombouwwerkzaamheden weer

gegeven. 

Koppeling van de Dynacasten en separeermachines zoals op de 

volgende pagina's beschreven is levert als ruimtebeslag voor 
2 

beide machines op: 10 * 6,5 m. 
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Ponsen 

De afdeling"ponsen bestaat uit twee ponsmachines met als 

netto oppervlakte beslag: 

Om de machines dient voldoende ruimte aanwezig te zijn voor 

het plaatsen van minimaa1 twee pallets met bakken: 4 * 1,5 m2. 

HR-band 

De opste11ing van deze band in de huidige situatie is schematisch 

weergegeven: 

De afmetingen van de hierin verwerkte stukken zijn: 

1 

schaal 1: 100 
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Met als totaal ruimtebeslag: 38 x 5,25 2 m 

Magazijn-IN: het totale nu in gebruik zijnde oppervlak is + 900 2 m 
Magazijn-UIT : het tot ale nu in gebruik zijnde oppervlak is + 1075 m 2 

Produktiekantoor: 3 * 6 
2 m 

Voor bovenstaande opstelling is voor het in de tekening weergegeven 

systeem gekozen. Hierbij rekening houdend met onder andere de 

volgende aspecten: 

bakken 

- onderhoud, ombouw 

- toevoer lood, bakken 

- overzicht van de bedieningsman op de platentoevoer 

en het rechtshandig kunnen aannemen van de platen 

zonder teveel te moeten verdraaien 

- wijze van opstelling van de verschillende eenheden 

naast elkaar (zie hoofdstuk 7 en B) 

afwerkband 

i 

bedienings-____ -r---r--rr--·~X 
plaats 
doorgang 

uitvalton--' 

i 

6,5 m 

papier 

j 10 m 

afvalton 

"----'--load 

'-----~--gasflessen 

platen 



-37-

Bijlage 3 
========= 

Als eerste worden in deze bijlage van de alternatieven 1 en 5 

Van-Naar matrices gegeven met daarin de onderlinge afstand 

tussen de verschillende afdelingen verwerkt (N.B. heftruck

transport). Vervolgens twee matrices welke ontstaan zijn uit 

de vermenigvuldiging van voorgenoemde matrices met de 

transportintensiteit-matrix van hoofdstuk 6. 

Tot slot volgen de afstand-stroomintensiteit matrices van 

beide alternatieven. 
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transportafstanden, alternatief 1. (m) 

a:: (I) (I) l-
e( Z (I) 01 01 t-1 

e( ~ 01 co co :::l 
Z I co ., ., I 

C ., C C C . ....., C 0 0 . ....., 
'rl C 0 E E C' 'rl ...-t 

VAN N (I) E "- "- C N co 
co (f) I co co 'rl co co 
C' C ...-t I I "0 01 ., 
co 0 Q) C- o::: co co 0 
E D- u. a.. :J: ..... E ., 

magazijn-IN 1~3q81 42 32,3- 18 123,~ . 

ponsen 

"" 25,; ~5,5 

eel-montage ~ 0 28:) 28,5 

PP-afmontage I~ 31,5 hO.5 9:2 

HR-afmontage ~ 21 3 24 

lading ~ 0 0 

Inagazijn-UIT "" Il..otaal ~o,8 67~"j32,~ 46,5 52,5 13, ~ 243.1 

transportafstanden, alternatief 5 (m). 

0::: (I) Q) l-
e( Z Q) 01 C' H 
e( H 01 co co :::J 
Z I ro ., ., I 

C ., C C C . ....., C 0 0 . ....., 
'rl C 0 E E C' 'rl ...-t 

VAN N Q) E 1.0- "- C N co 
co en I co co 'rl co co 
C' c ..... I I "0 01 ., 
~ 0 Q) c- o::: ro co 0 

D- U. c- :J: .-t E ., 
magazijn-IN ~ 25 24 48 18 11 5 

ponsen 

"" 19,; n9,5 

eel-montage ~ 0 13,5 h3,5 

PP-afmontage ~ hO,5 10,5 21 

HR-afmontage ~ 21 3 24 

lading ~ 0 0 

Inagazijn-UIT F, I ~ 
Il..otaal 4~5 48 31" 131 ,5 13,5 19, . 
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afgelegde weg, alternatief 1 (m per week) 

0::: - Q.) Q.) I-

cl: Z Q.) 0' 0' ...... 
cl: 1-4 0' al al :::;l 

Z I al +I +I I 
C +I C C C . ....., c a a . ....., 

'.-1 C a E £ 0' '.-1 ...-i 

VAN N Q.) E 10- C N al 
al CJ) I al al • .-1 al al 
0' C ...; I I -0 0' +I 
al a OJ Q., 0::: al al a 
E D- o Q., ::r: ...; E +I 

magazijn-IN I~ 876 7132 171, 356 8364 

ponsen ~ 727 727 

eel-montage ~ 0 134 134 

PP-afmontage I~ 2529 813 3342 

HR-afmontage ~ 11 69 80 

lading ~ 0 0 

magazijn-UIT ~ 
otaal 876 785c 171 645 2540 882 1264 7 

afgelegde weg, alternatief 5 (m per week) 

0::: OJ OJ I-
cl: Z Q.) 0' 0' 1-4 

cl: ...... 0\ al al ::::l 
Z I ctl +I +I I 

C +J C C C . ....., c a a . ....., 
• .-1 C a E E 0\ '.-1 ...-i 

VAN N Q.) E 10- 10- C N al 
al tI'l I ctl al • .-1 ctl al 
0' C ...; I I "0 0\ +J 

~ a OJ Q., 0::: ctl al a 
0_ 0- Q., ::r: ...; E +J 

magazijn-IN i~ 705 ~075 264 356 5400 

ponsen ~ 556 556 

eel-montage ~ 0 63 63 

PP-afmontage I~ 843 813 1656 

HR-afmontage ~ 11 69 80 

lading ~ 0 0 

magazijn-UIT ~ 
otaal 705 1+631 264 419 854 882 P755 
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Afstand-intensiteit matrix 

De getallen in de matrices hebben betrekking op de volgende 

(heftruck)-transporten: 

1 .~Magazijn In - Ponsen 

2 -Magazijn In - Celmontage 

3 Magazijn In - PolyPropyleen-Afmontage 

4 Magazijn In - HardRubber-Montage 

5 Ponsen - Celmontage 

6 Celmontage - HR-montage 

7 PP-Afmontage - Lading 

8 PP-Afmontage - )'1agazijn Ui t 

9 HR-Montage - Lading 

10 HR-Montage - Magazijn Uit 

11 Lading - Magazijn Uit 
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