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1. Inleiding:

Dit werk is geschreven in het kader van een onderzoek
opdracht, uitgevoerd in het academisch studiejaar 1988/1989,
door J.A.A.M. Ummels, geboren op 11-11-1964 te Geulle.

De onderzoekopdracht heeft als titel: "Bet schatten van
de kosten van een project".

Bij het uitvoeren van deze onderzoekopdracht is gewerkt
volgens de "projectstrategie". Bij deze strategie gaat men uit
van een opdracht/probleemstelling, die op zo'n nauwkeurig
mogelijke Manier omschreven en vastgelegd wordt. Vervolgens
gaat men zich op het onderwerp orienteren, hierbij gaat men
voor zich zelf precies vaststellen wat de systeemgrenzen zijn.
Men kijkt onder andere naar de doelstellingen die men wil
bereiken, de ingangsgegevens, welke criteria men aan het te
onderzoeken probl~em stelt, waar men welke informatie vandaan
haalt etc •• Als deze fase achter de rug is, gaat men een plan
maken om de opdracht/probleemstelling tot een goed einde te
brengen. Bet plannen behelst onder andere een planning van
wanneer men wat gaat doen, hierbij wordt meestal een tijdschema
opgesteld van de te verrichten handelingen. De laatste fase die
in de projectstrategie beschreven staat, is het uitvoeren van
het plan. Tijdens de uitvoering kan het best zijn, dat het
reeds gemaakte plan, bijgesteld moet worden. Bet resultaat/de
oplossing van het gedefinieerde probleem wordt in deze fase op
een of andere Manier vastgelegd, denk bijvoorbeeld aan een
scriptie, voordracht etc., waarmee de opdracht dan afgesloten
wordt. Deze werkwijze wordt weergegeven in de onderstaande
figuur.

Opdracht 1--------------,.---------------.., Gegevens

Project.

Orientatie
plan (O).

noodrem.

gespeciseerde
opdracht;
gegevens.

niet accoord.

Plan
proces {Pl.
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Fig.l.

noodrem.

noodrem.

Uitvoerings
proces (U).

Resultaat.

Resultaat.
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2. Aanpak onderzoekopdracht volgens projectstrateaie.

2.1. De opdracht.

De opdracht bij deze onderzoekopdracht luidt:

Zet een stelsel van vuistregels op waarmee de kosten van een
project of de kosten van delen van een project kunnen worden
geschat, met voor de praktijk voldoende nauwkeurigheid.

Omdat deze opdrachtomschrijving heel
proberen de opdracht te preciseren.
eerste projectfase, de orientatie-fase.

2.2. Oriintatie-proces.

2.2.1. O.o-fase.

algemeen is, moet men
Dit gebeurt m.b.v. de

De eerste fase in het orientatie-proces is ook weer een orien
tatie (O.o-fase). In deze fase gaat men aan de hand van een
aantal controle-vragen, die men zich zelf dient te stellen,
proberen de opdracht duidelijker te omlijnen en de ontbrekende
gegevens te achterhalen.

De vragen die ik me bij deze onderzoekopdracht gesteld
heb, zijn de volgende (eventuele antwoorden worden direkt
vermeld):

* Wat is het eigenlijke probleem bij deze onderzoekopdracht?

In de praktijk blijkt dat vooral het schatten van offers/kos
ten, om een produkt of dienst in zijn verkoopbare of verhuur
bare eindvorm te brengen, voor vele werktuigbouwkundige in
genieurs een moeilijke klus is.

In de loop der jaren hebben een aantal mensen binnen een
bedrijf, zich het gevoelsmatig schatten (door vallen en op
staan) eigen gemaakt. Deze wijze van kostenschatten is niet
geordend aanwezig, moeilijk overdraagbaar en geeft weI eens
aanleiding tot konflikten bij grote over-/onderschrijdingen van
de kosten.

* Wat is bet doel van deze onderzoekopdracht?

De bedoeling van deze onderzoekopdracht is m1Jns inziens, bet
verzamelen van enige methoden, vuistregels, bulpmiddelen die
hulp kunnen bieden bij het maken van kostenschattingen.

* Wat wordt er met een "project" bedoeld?

In bet kader van deze onderzoekopdracht verstaan we onder een
project:
- Bet ontwerpen, fabriceren, invoeren van machines.

Bet ontwerpen en invoeren van produktiestraten.
Algemeen.

Deze laatste "projectgrens" is een punt van discussie waard.
Bet blijkt namelijk uit gesprekken dat we terdege een grens
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moet leggen bij het vraagstuk wat nu eigenlijk de projectgren
zen zijn. Als we bijvoorbeeld projecten in de procesindustrie
bekijken, zoals het ontwerpen/samenbouwen van installaties en
fabrieken, blijkt dat deze op een heel andere manier benaderd
worden dan b.v. B.H.-projecten. Ik zou dan ook deze grens heel
goed willen vastleggen en mij in deze onderzoekopdracht aIleen
willen bezig houden met B.H.-projecten. Waaronder ik het
ontwerpen, fabriceren en invoeren van machines c.q. produk
tiestraten versta (zie flow-chart van een project U.p.-fase).

* Wat zijn "kosten"?

Een begrip dat om enige uitleg vraagt. is het begrip "kosten".
Kosten is een verzamelbegrip voor in geld uitgedrukt "verteer"
van goederen en dienstverleningen. Het kostenbegrip, in het
kader van een B.H.-project, omvat de ontwikkel-/ontwerpkosten.
de fabricagekosten. montagekosten en de installatiekosten.

Qmdat kosten ontstaan door ge- en verbruik van produk
tiefactoren en deze per ontwerp sterk kunnen verschillen.
kunnen we geen algemeen geldige kostenplaatje opbouwen.

Definitie: We kunnen spreken van kosten als
verteer van goederen en dienstverleningen,
drukken zijn.

de
in

offers van
geld uit te

* Van welke zienswijze ga je uit bij het schatten van kosten?

Het schatten van kosten kan men op velerlei manieren doen,
maar bij het bekijken van het kostenaspect, kan men eigenlijk
twee zienswijzen onderscheiden. Hen kan zich ten eerste de
vraag stellen, wat een bepaald project mag kosten. Hierbij
spelen verschillende marktaspecten een grote rol, bijvoorbeeld:

Wat is de concurrentiepositie van het bedrijf t.a.v. het
betreffende produkt (positionele vraag)?
Wat is de afzetmarkt? ==) vraag/aanbod verhouding (hoeveel
heidsvraag)?
Wat is het technische en economische nut van een bepaald
produkt voor de gebruiker resp. verbruiker (efficiency
vraag)?

Aan de andere kant gaat men schatten hoe groot de offers zijn
die men moet brengen om een produkt zover te krijgen dat het
verkoopbaar of verhuurbaar wordt. Men gaat dus schatten hoe
groot de uitgaven van bepaalde diensten of handelingen zullen
zijn.

Ik denk dat het voor werktuigbouwkundige ingenieurs van
groot belang is, om te kunnen afschatten hoe groot de offers/
kosten zullen zijn die men moet brengen om een bepaald project
te realiseren. Ik zou me in deze onderzoekopdracht dan ook
willen beperken tot deze laatst zienswijze.

* Welke groep(en) mensen wil ik met dit rapport van dienst
zijn?

Ik denk dat het schatten van kosten voor ontwerpers en project
leiders/coordinators van groot belang is.
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Ontwerpers bepalen in hoge mate hoe het te realiseren project
eruit komt te zien. Ik denk dat zij in staat moeten zijn, hun
ontwerpen kostentechnisch te bekijken. Zij moeten alternatieven
zowel konstruktief als kostentechnisch kunnen afwegen. Dit
bepaalt namelijk in hoge mate het succes van het project.

Projectleiders/-coordinators moeten ook in staat zijn kosten/
offers af te schatten, omdat zij steeds de projectvoortgang
moeten controleren en eventueel bijstellen. Zonder schattingen
kan men geen controle uitvoeren!

Ik zou vooral deze twee groepen werktuigbouwkundige
ingenieurs met dit rapport van dienst willen zijn.

* Welke nauwkeurigheden streeft men in de praktijk na?

* Waar haal je welke informatie vandaan?

Aangezien deze onderzoekopdracht een literatuurstudie is, wordt
de stof voor deze onderzoekopdracht vooral gehaald uit de op de
T.U.E. beschikbare literatuur ,(tijdschriften, dictaten, proef
schriften, boeken etc.). Omdat deze opdracht afgestemd is op de
praktijk, denk ik dat een andere bron van informatie, die
praktijk zelf is. Vandaar dat ik tijdens deze onderzoekopdracht
ook een aantal gesprekken wil plegen met mensen uit de prak
tijk.

* Hoeveel tijd is er voor deze onderzoekopdracht gepland?

Voor een onderzoekopdracht als deze, staan 500 SBU's gepland,
dit komt overeen met ± 13 weken.

* Hoe worden de verrichten werkzaamheden gepresenteerd?

Het is bij een onderzoekopdracht de bedoeling dat de resultaten
gepresenteerd worden in een rapport/scriptie. Omdat ik dit
netjes en overzichtelijk wil doen, wil ik het rapport uittypen.

Met deze vragen heb ik geprobeerd de opdracht te omschrij
Yen, te preciseren. Ook is gebleken dat in de O.o.-fase nog een
aantal vragen niet beantwoord worden. Het is de bedoeling ook
op deze vragen, tijdens de onderzoekopdracht, een antwoord te
vinden.

2.2.2. O.p-fase.

In deze plan-fase in de orientatie gaat men een plan opstellen
om de orientatie-fase uit te voeren, eventuele tekortkomingen
te verkrijgen etc ••

Orientatie-plan:

* om enig inzicht te krijgen in de problematiek van het kosten
schatten, wil ik als eerste een paar orienterende gesprekken
voeren met de begeleider, de heer Langemeijer en een aantal
mensen uit mijn bekenden-kring, die met deze problematiek in
aanraking komen.

* Het globaal bekijken van de literatuur t.a.v. dit onderwerp.
7



opgehaald bij de desbetreffende

Daarvoor wordt naar de bibliotheken van
literatuur opgezocht m.b.v. trefwoorden
- Kostenplanning.
- Kostenanalyse.
- Begroten van kosten.
- Kosten etc •.
Deze literatuur wordt dan
bibliotheek.

de T.U.E.
zoals:

gegaan en

* Bet globaal bekijken van de literatuur bestaat uit het
bestuderen van de inhoudsopgaven, het lezen van inleidende
woorden, bet bekijken van eventuele slotwoorden, samenvattin
gen en/of conclusies.

* Daarna wordt de literatuur snel doorgebladerd om een algemeen
beeld te verkrijgen van de relevantie van de literatuur
t.a.v. het schatten van kosten.

* Bet noteren van de bekeken boeken, tijdschriften etc. waarbij
dan een notitie wordt gemaakt van de relevantie van dat
desbetreffende stuk literatuur.

2.2.3. O.u.-fase.

In deze fase wordt het orientatie-plan ten uitvoer gebracht.

Opmerking: Na elke projectfase dient men te toetsen of aan de
doelstelling/verwachting voldaan is, alvorens men met het
project verder gaat. Bij m~J bestaan die toetsen uit het
bespreken van de resultaten/vorderingen met de begeleider.

2.3. Plan-proces.

Bet plan-proces bestaat ook
orientatie-fase (P.o.-fase),
uitvoeringsfase (P.u.-fase).

2.3.1. P.o.-fase.

weer uit drie fasen, te weten: de
de plan-fase (P.p.-fase) en de

In deze fase wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om het
project tot een goed einde te brengen. Het is in deze fase van
een project goed meerdere projectaanpakken te bedenken, zodat
m.b.v. bijvoorbeeld de risico-analyse nagegaan kan worden welke
projectaanpak het meeste kans op slagen heeft.

Aangezien mijn onderzoekopdracht bestaat uit een stuk
literatuurstudie en een stuk praktijk "indrukken", kan ik drie
fundamenteel verschillende aanpakken van het project bedenken.

1 Bestudeer eerst literatuur en ga aan de hand van de opgedane
kennis. gesprekken voeren met mensen uit de praktijk.

Bet voordeel bij deze aanpak is dat men goed voorbereid naar
een gesprek kan gaan. Men kan gerichte vragen stellen,
waardoor men het gesprek gestructureerd kan opbouwen.
Bet nadeel van deze aanpak is, dat het onmogelijk is de
literatuur praktijk-"gericht" te zoeken. Het is best mogelijk
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dat de methoden, vuistregels etc. die in de literatuur
gevonden z~Jn, niet of bijna niet gebruikt (kunnen) worden in
de praktijk en visa versa.

2 Ook kan men eerst gesprekken voeren met de mensen in de
praktijk, waarna men praktijk-gericht literatuur kan opzoeken
en bestuderen.

Het voordeel van deze aanpak is dat men de mogelijkheid heeft
gericht te zoeken naar literatuur die aansluit bij de prak
tijk.
Het nadeel van deze aanpak is dat men nog niet precies weet
waar de problemen liggen bij het schatten van kosten als men
in een zo vroeg stadium van het project gesprekken voert met
mensen uit de praktijk. Vandaar dat men meestal geen goed
geformuleerde vragen kan stellen. Ook is het moeilijker om
tijdens het gesprek de geinterviewde persoon te interrumperen
met een vervolg- of tegenvraag.

3 Ook kan men het bestuderen van de literatuur en het voeren
van gesprekken met elkaar combineren.

Het voordeel van deze aanpak is dat je goed voorbereid aan
een gesprek kunt beginnen en eventueel verkeerd of niet
gestelde vragen voor een volgend gesprek kunt verbeteren
resp. aanvullen.
Het nadeel van deze aanpak is dat het moeilijk is, de tijd
stippen te kiezen tijdens de onderzoekopdracht, waarop
gesprekken dienen plaatst te vinden. Ook kan men moeilijk de
tijdstippen plannen waarop men afspraken met de te inter
viewen personen moet maken, als de tijdstippen waarop het
desbetreffende gesprekken "dienen" plaats te vinden, voor je
zelf vastliggen. Dit is namelijk afhankelijk van de tijdstip
pen waarop de persoon in kwestie tijd heeft mij te woord te
staan. Dit kan enige vertraging van het project in de hand
werken.

2.3.2. P.p-fase.

In dit stadium van het project wordt een keuze gemaakt uit de
in de P.o.-fase voorgestelde project-aanpakken. Hierbij worden
de voor- en nadelen van de verschillende project-aanpakken
tegen elkaar afgewogen. Verder kan men in deze fase eventueel
aanvullende maatregelen treffen om eventuele tekortkomingen,
moeilijkheden etc. te verkrijgen resp. te voorkomen.

De keuze bij mijn onderzoekopdracht is gevallen op de 3de

aanpak. Ik denk dat het combineren van gesprekken en studies
van literatuur een goede basis vormt voor het verkrijgen van
een goed inzicht in de problematiek van het kostenschatten.
Door deze aanpak kan men tijdens het project steeds weer
controles uitvoeren op de verrichte werkzaamheden. Doordat de
controles gedurende het gehele project plaatsvinden, is het
mogelijk snel en 'effectief veranderingen en bijstellingen van
het project c.q. projectaanpak door te voeren.
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2.3.3. P.u.-fase.

In deze fase wordt het plan verder gespecificeerd. Verder
kunnen aIle elementen van het gespecificeerde plan worden
geanalyseerd op de kans dat zij falen.

Aangezien ik mijn onderzoekopdracht in een tijdsbestek van
± 13 weken wil afronden, maak ik een tijdsplanning, waarin ik
de afzonderlijke handelingen in de tijd orden.

Het plan dat nu wordt opgesteld, wordt onderworpen aan een
toets. De toets zal bestaan uit het bespreken van het plan met
de begeleider Ing. Langemeijer en de afstudeer hoogleraar Prof.
Van Bragt. Na goedkeuring van het plan, kan ik verder gaan met
het uitvoeren van het project.

PLAN.

5 -10-'88:
10-10-'88:

± 2 weken:

± 19-10-'88:

2- . 3- week:

± 2 weken:

± 2 weken:

Afspraak met Prof. Van Bragt.
Afspraak met Ing. Langemeijer en tevens
aanvang onderzoekopdracht.

Orientatie en plan maken.

Orientatie:
* Kijken welke literatuur aanwezig is.

Bekijken van de relevantie van de
literatuur t.a.v. het onderwerp.

* Orienterende gesprekken met de begelei
der de heer Langemeijer en enkele
mens en uit mijn bekenden-kring, die te
maken hebben met deze problematiek.

Plan maken:
* Het uitvoeren van het gehele planpro

ces, zoals beschreven in de projectra
tegie, met als resultaat een tijdsplan
ning van de te verrichten handelingen
in de komende 13 weken.

Afspraak maken met Prof. Van Bragt, ter bespre
king/goedkeuring van de voor te stellen plan
ning/aanpak onderzoekopdracht.
In de 2- of 3- week, maar in ieder geval voor
de bespreking met Prof. Van Bragt, wordt er een
afspraak gemaakt met de heer Langemeijer, ter
bespreking/goedkeuring van de voor te stellen
planning.
Bestudering van literatuur en verdere algemene
orientatie op het onderwerp.
In deze 2 weken wordt geprobeerd afspraken te
maken met een aantal mensen op de T.U.E .. Ik
denk hierbij aan mensen bij de vakgroep W.O.C.
en medewerkers van Prof. Van Bragt.
Van te voren zal een lijst met vragen gemaakt
worden, maar dit wordt gezien als een eerste
aanzet voor een beter gestructureerde en uit-
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voerigere vragenlijst. De aangepaste lijst met
vragen wordt opgesteld naar aanleiding van
deze eerste gesprekken.

± 18-11-'S8: Het maken van een afspraak met Ir. Koumans
voor 18-11-'88, voor een mondeling ter afron
ding van het vak "Hechanismen (4T620)".

± 2 Weken: Als de datum van het mondeling bekend is,
wordt voor de bestudering van het vak ± 2
weken uitgetrokken, waardoor er maar weinig
tijd aan de onderzoekopdracht besteed zal
worden.

6e • 7e week: Het bekijken van de mogelijkheden om interviews
af te handelen met ± 2 mensen uit de "prak
tijk". Ook wordt in deze periode de lijst met
vragen voorgelegd aan de heer Langemeijer/
Prof. Van Bragt.

± 1~ week: Het uitwerken van interviews en het maken van
een tussenrapport.

ge + 10e week: Het tussenrapport wordt aan de heer Langemeijer
aangeboden ter beoordeling.

10e + l1e week: Het bestuderen/bespreken van het beoordeelde
rapport. Waarna op- of aanmerkingen worden
bekeken/verbeterd.

lle week: Verder bestuderen van literatuur, eventueel
naar aanleiding van aanbevolen resp. meege
kregen literatuur door de mensen uit de prak
tijk.

12e • 13e week: Het maken van nog enige afspraken met mensen
uit de praktijk voor het houden van een inter
view. Deze interviews worden vervolgens weer
uitgewerkt/verwerkt in het verslag.

14e • 15e week: Het afsluiten van de onderzoekopdracht! Hierbij
moet een eindverslag gemaakt worden dat in de
15e week wordt aangeboden aan de heer
Langemeijer/Prof. Van Bragt.

Opmerkingen:

* Het bestuderen van de literatuur gebeurt op de aangegeven
tijdstippen tijdens het project. Aangezien er natuurlijk ook
nog tijd over is tijdens of tussen de verschillende delen van
de tijdsplanning, wordt deze tijd ook gebruikt om literatuur
te bestuderen en te verwerken.

* Ongeveer 14 dagen voor het tijdstip waarop een interview zal
plaats vinden (volgens het tijdschema), wordt een afspraak
gemaakt met de desbetreffende persoon.

* Ook zal ernaar worden gestreefd regelmatig een afspraak te
maken met de heer Langemeijer om hem van mijn vorderingen op
de hoogte te stellen. Dit zal eens in de ± 2 weken geschie
den.

* Voor het houden van interviews wordt ongeveer een week tijd
uitgetrokken, omdat ik ± 6 mensen wil interviewen.

* Omdat ik geen preciese data gegeven heb bij de tijdsplanning,
geef ik het volgende tijdschema (W = Week):
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W1. 10-14 okt.-"88 W6. 14-18 nov.-'88 W11. 19-23 dec.-"88
W2. 17-21 okt.-"88 W7. 21-25 nov.-"S8 W12. 2 - 6 jan.-'S9
W3. 24-2S okt.-"88 WS. 2S- 2 dec.-"SS W13. 9 -13 jan.-"89
W4. 31- 4 nov.-"SS W9. 5 - 9 dec.-"SS W14. 16-20 jan.-"S9
W5. 7 -11 nov.-"88 W10. 12-16 dec.-"SS W15. 23-27 jan.-"S9

2.4. Uitvoerproces.

2.4.1. U.o.-fase:

In deze fase wil ik een beeld geven van de wijze waarop ik
mijn onderzoekopdracht resp. rapport denk op te bouwen.

Bet schatten van kosten kan op verschillende momenten binnen een
project geschieden. Ook zal duidelijk zijn dat de nauwkeurigheid
van een kostenschatting afhangt van het moment, binnen een
project, waarop de kostenschatting gemaakt wordt. Wordt de
kostenschatting aan het begin van een project gemaakt, zal men
van andere gegevens gebruik maken dan dat men de kostenschatting
aan het einde van een project maakt. Doordat de gedetailleerdheid
en de nauwkeurigheid van deze gegevens in de verschillende stadia
van het project verschillen, zal dit consequenties hebben voor de
Manier waarop en de nauwkeurigheid waarmee men kostenschattingen
kan doorvoeren.

Deze onderzoekopdracht bestaat zoals reeds beschreven is in
de orientatie-proces, uit een stuk literatuurstudie en een studie
naar de ervaringen van mensen uit de praktijk. Aangezien deze
twee studies verschillende gezichtspunten te zien geven, heb ik
gemeend mijn verslag als volgd in te delen:

* Bet bespreken van een aantal methoden/manieren, vuistregels,
hulpmiddelen die hulp kunnen bieden bij het maken van kosten
schattingen. Deze methoden, vuistregels etc. zijn ontleend
aan de bestudeerde literatuur.

* Bet bespreken van de praktische
bedrijven t.a.v. het schatten
delen van projecten.

"ervaringen" van mensen in
van kosten van projecten of

ik als
aan de
van de
van de

de flow
dan in

* Bet vergelijken van deze twee studies met daarbij bet geven
van op- of aanmerkingen, conclusies etc ••

2.4.2. U.p.-fase.

om dit alles op een gestructureerde Manier te doen, wil
eerste de methoden, vuistregels, hulpmiddelen ontleend
literatuur bespreken. Daarvoor probeer ik afhankelijk
benodigde ingangsgegevens voor en de nauwkeurigheden
verschillende methoden, de methoden te plaatsen binnen
van een project. De methoden, vuistregels etc. worden
de aangegeven volgorde bestudeerd en besproken.

Aan de hand van gesprekken met mensen in de praktijk wil
ik een B.M.-project nog een keer doorlopen en daarbij de
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praktische ervaringen bespreken.

De flow-chart van een project.

Een project is opgebouwd uit een aantal fasen die achtereen
volgens worden doorlopen. nit wordt weergegeven in het volgende
schema:

Initiatief- Voorstudie- Ontwikkelingsfase
fase fase

voorontw. I detailontw. I realisatie

Integrale Fabricage Fabricage
aanloop- aanloop-
fase fase

Fig. 2.

Een project in het kader van een B.M.-project, begint bij de
voorstudie-fase en eindigd bij de integrale aanloop-fase. In
dit stuk zou ik de gevonden methoden willen plaatsen.

B.
M.

P
R
o
J
E
C
T

Voorstudie-
fase.

0
N voor-
T ontwerp.

~W
I
K detail-
K ontwerp.
E
L
I reali-
N satie.
G

Integrale
aanloop-
fase.

Plan.

Factoring methode.

Schatten.
Kostenfuncties.

Relatieve-kosten-methode.
Schatten.
Kilokosten-methode, materi
aalkosten-methode.

Schatten.
Groeikostenwet-methode.

Fig. 3.

* 'Inleiding.
* Bespreken van de aanpak van de onderzoekopdracht volgens de

projectrategie.
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* Bespreken van de gewenste nauwkeurigheden, offers die verbon
den zijn aan kostenschattingen.

* Factoring methode.
* Korte bespreking/vergelijking van de methoden die gevonden

zijn in de literatuur.
* Het achtereenvolgens bespreken van de methoden zoals aan

gegeven in de flow-chart van een project:
Kostenfuncties.

- Relatieve-kosten-methode.
- Groeikostenwet-methode.

* Bespreken van de ervaringen van mensen uit de praktijk m.b.t.
het schatten van kosten van projecten of delen van projecten.

* Conclusies, op- of aanmerkingen.
* Bijlage.
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stellen wie een
persoon bedreven
soort projecten?

3. IfAUWlCEURIGHEDEN VAN EEN KOSTENSCHATTING.

3.1. Inleidina.

Voor het schatten van kosten van projecten bestaan veler
lei methoden. Deze methoden zijn ruwweg onder te verdelen in
drie hoofdgroepen:
- Schattingen die de grootte-orde van de uitgaven aangeven.
- Semi gedetailleerde of conceptmatige schattingen.
- Gedetailleerde schattingen.
Welke soort schatting of welke soorten schattingen men kan of
wil uitvoeren hangt van een aantal factoren af:

* Ten eerste hangen de mogelijkheden en de kwaliteiten
van een kostenschatting af, van de beschikbare gegevens.
Over welke gegevens beschikt men? Hebben we te maken
met gedetailleerde gegevens of niet? Zijn de gegevens
real is tisch?

* Ten tweede moeten we ons de vraag
schatting moet of wil maken. Is deze
in het schatten van kosten van dit
Waar staat deze persoon in het project?

* Ten derde is het natuurlijk ook van belang hoe groot de
offers mogen zijn, die een kostenschatting met zich
meebrengt. In het algemeen is het zo, dat de nauwkeurig
heid van een schatting in hoge mate afhangt van de
offers die men bereid is te brengen voor de kostenschat
tinge

* Ten vierde is het natuurlijk maar de vraag hoe goed men
de kosten wil schatten. Is het wel nodig om de uitgaven
binnen enkele procenten nauwkeurigheid te schatten, of
is dit niet nodig omdat de kosten van dit project of
deelproject niet of nauwelijks opwegen tegen de totale
kosten, die men in een totaal pakket van (deel)projecten
maakt?

Bet moment waarop men kostenschattingen binnen een project wil
maken, bepaald hoe de antwoorden zullen Z1Jn op deze vragen.
Een aantal van deze antwoorden wil ik overzichtelijk weergeven
in de verschillende stadia van een B.M.-project.

Voorstudie
fase

-Welke gegevens: Opstellen aan de hand van
vroegere projecten.

-Wie : Projectleider.
-Nauwkeurigheid: ± 30%.

15



•

-Nauwkeurigheid:

-Welke gegevens:

-Welke gegevens: Vroegere projecten, detailte
keningen, samenstellingsteke
ning, fabricagevoorschriften.

-Wie : Projectleider, produktie per-
soneel.

-Nauwkeurigheid: ± 10%.

-Welke gegevens:

Specificaties, eisen, wensen,
functies, vroegere projecten.
Projectleider, projectcalcula
tor, konstrukteur.
± 10%.

Vroegere projecten, tekeningen
stuklijsten etc ..

: (hoofd) Konstrukteur, project
leider.
± 10%.-Nauwkeurigheid:

Reali
satie.

Voor
ontwerp. -Wie

Detail
ontwerp. -Wie

o
N
T
W
I
K
K
E
L
I
N
G
S
F
A
S
E

Integrale
aanloop
fase.

-Welke gegevens: Opstellen aan de hand van
vroegere projecten, moeilijk
heidsgraad/nieuwheidsgraad ap
paraat, proces, produkt.

-Wie : Projectleider.
-Nauwkeurigheid: 20% + 30%.

Fig. 4.

3.2. Kosten van een kostenschattina.

Kostenschattingen voor de totale projectkosten kunnen binnen
bepaalde grenzen zo nauwkeurig gemaakt worden als een bedrijf
of klant dat zelf wile De nauwkeurigheid hangt in hoge mate af
van de offers die men bereid is te brengen voor een bepaald
resultaat. om enige richtwaarden te geven, wordt in Fig 5. het
verband weergegeven tussen de nauwkeurigheid van de schatting
en de daarvoor gevraagde offers. De gevraagde offers worden
weergegeven in percentages van de totale projectkosten. De
figuur is opgesteld voor projecten die in de grootte-orde van 1
miljoen gulden liggen.

Als we echter een project hebben, dat niet aan deze in
geld uitgedrukte grootte voldoet, kunnen we toch een globale
schatting maken van de gevraagde offers van een projectkosten
schatting in afhankelijkheid van de gewenste nauwkeurigheid.
Daarvoor hebben we de volgende vuistregel:

Als een project, in geld uitgedrukt, groter is dan 1 miljoen
gulden, zal de projectkostenschatting, in afhankelijkheid van
de nauwkeurigheid, relatief goedkoper worden. De kosten van de
schatting zullen dus per geinvesteerde gulden kleiner worden,
terwijl voor projecten die, in geld uitgedrukt, kleiner zijn,
de kosten voor een schatting, per geinvesteerde gulden, groter
worden.
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van de wensen, eisen van de klant kan men een
krijgen van het soort project dat de klant

vroegere projecten kan men dan afschatten wat de
nieuwe project zullen zijn.

4. FACTORING - METHODE.

De factoring-methode is een methode die het mogelijk maakt
de orde-grootte van de projectkosten aan te geven, in een zeer
vroeg stadium van een project, de voorstudie (zie hoofdstuk 2,
flow-chart van een project). Met deze methode is het mogelijk
de kosten van een project te schatten zonder dat men precies
weet hoe het project eruit ziet resp. gerealiseerd dient te
worden.

Uitgaande
globaal beeld
vraagt. H.b.v.
kosten van het

De factoring-methode gaat uit van een bepaalde relatie
tussen de kosten en de kapaciteiten (in ruime zin) van op
elkaar gelijkende (deel)projecten. Als men nu de bekwaamheid
heeft projecten in een bepaalde groep projecten in te delen en
men heeft ook de ervaring/feeling om de project-grootte in de
juiste "capaciteiten" vast te leggen, dan is het mogelijk de
orde van grootte van de projectkosten te bepalen met, in deze
fase van een project, voldoende nauwkeurigheid (± 30%).

De factoring-methode behelst de volgende stappen:

1- Zoek een recent project dat vergelijkbaar is met het te
schatten project.

2- Converteer de kosten van het reeds bestaande project, naar
de huidige situatie, zowel naar tijd als naar plaats.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van z.g. indexcijfers. Deze
cijfers geven het prijsverloop weer van allerlei produkten,
installaties etc .• Een voorbeeld van deze indexcijfers is
opgenomen in de bijlage.

3- Definieer de relatieve-grootte van de twee met elkaar te
vergelijken projecten in de daarvoor geschikte grootheden.
(Hiervoor zijn tabellen beschikbaar, waarvan een voorbeeld
hieronder opgenomen is [Tabell]).

4- Los de onderstaande vergelijking OPr m.b.v tabel 1:

Ita + Kb = ( G8 + Gb ) l[

Waarbij: * exp{x) gevonden wordt in tabel 1.
* Gt ==) de grootte van project i uitdrukt

in de voor dat project geschikte grootheid.
* Kt ==) geeft de kosten van project i weer.

Schattingsfouten komen nu voor in de grootte-orde van ± 30%.
Deze schattingsfouten worden veroorzaakt door:

Verkeerd afschatten van exp.(x).
- Verkeerd converteren van de kosten van het bestaand project.

Verkeerd definieren van de capaciteit-grootte, in b.v. de
verkeerde grootheid.
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- Verkeerd indelen van het nieuwe project in een groep "ver
gelijkbare" vroegere projecten.
Het niet volledig passen (door afwijkende eisen, wensen van
de klant) van een project, in zo'n groep projecten.

We kunnen nu dus stellen dat dit soort schattingen heel
snel, maar met een grote onnauwkeurigheid doorgevoerd kunnen
worden.

Table 33A Typical Colt-eapacity: Facton for Different Types of FacUities [$"1

Cost·
Capacity Units of

Type of Facility Factor Capacity

Acetylene plant 0.73 tons/day

Aluminum plant 0.76 tons/year

Ammonia plant 0.72 tons/day

Steam boiler plant 0.75 pounds/hour

Cement plant 0.86 tons/day

Chlorine plant 0.62 tons/day

Electric lenera~ plant (nuclear) 0.68 megawatts

Electric lenerating plant (steam) 0.79 megawatts

Industrial buildiDg 0.67 Illuare feet

Municipal incinerator 0.80 tons/day

Oxygen plant 0.72 tons/day

Public housing project 0.75 number of rooms

R.efri&eration system (mechanical) 0.70 tons

Sewage treatment pJant (primary only) 0.68 pllons/day

Sewage treatment plant (primary and
secondary) 0.7S pllons/day

Storage tank 0.63 pllons

Sulfuric acid plat 0.67 tons/day

Utility distribution main (Ju and 0.91 pipe diameter
water) ..

Utility distribution main (Ju and 0.82 leqth installed
water)

Tabel 1.
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5. KOSTENPLANMETHODEN.

Een konstrukteur, project1eider, -calculator die de kosten
wi1 schatten van een ontwerp/project, maakt gebruik van me tho
den die weinig ingangsgegevens vragen en die sne1 uitgevoerd
kunnen worden. De methoden waarvan hij gebruik kan maken
onderscheiden zich t.o.v. e1kaar door het tijdstip in een B.M.
project, waarop ze toegepast kunnen worden (zie flow-chart van
een project par. 2.4.2).

De nauwkeurigheid van de verschi11ende methoden is in het
a1gemeen minder dan de nauwkeurigheid van een voorca1cu1atie,
die op basis van ontwerptekeningen, stuk1ijsten en arbeidsp1an
ningen gemaakt wordt. Niet te min zijn deze methoden voor een
konstrukteur, project1eider van groot be1ang om enig inzicht te
krijgen in het kostenprofie1 van het project, waardoor b.v. de
konstukteur, a1ternatieven a1 in een vroeg stadium tegen e1kaar
kan afwegen.

Een aanta1 methoden die gebruikt kunnen worden om de
kosten van een project af te schatten, zijn:
* Schatten.
* Kostenfuncties.
• Ki1okosten methode, materiaa1kosten methode.
• Groeikostenwet-methode, opgeste1d n.a.v. ge1ijkvormigheids

beschouwingen.

5.1. Scbatten.

in engere zin kan men bet "schatten" niet a1s methode
zien, omdat deze vorm van kostenbepa1ing berust op de ervaring
van de desbetreffende konstrukteur/project1eider etc.. De
methode "schatten" is dus niet overdraagbaar. Het schatten
kan door een ervaren man heel nauwkeurige kostenprognoses
op1everen, voora1 a1s hij de kosten van de dee10ntwerpen apart
schat. Door het samenvoegen van de dee1schattingen kan de
tota1e projectkostenschatting heel nauwkeurig zijn t.g.v.
vereffening van de deel-onnauwkeurigheden. Dit wordt beschreven
in de bij1age: "Statistische fouten voortp1anting".

5.2. Kostenfuncties.

Bij deze methode gaat men proberen een re1atie te vinden
tussen twee variabe1en m.b.v. regressie-ana1yse. Voor de ene
variabe1e wordt de vervaardigingskosten gekozen, voor de andere
variabe1e (die bepa1end kan Z1Jn voor de kosten van een pro
dukt/project) heeft men verschi11ende moge1ijkheden. Men kan
een re1atie zoeken tussen de vervaardigingskosten en:
• Geometrische kenmerken.
• Techno1ogische kenmerken.
* Functionele kenmerken.

De relatie tussen de techno1ogische kenmerken en de vervaar
digingskosten wordt m.b.v. de regress ie-analyse geschat, waarna
de produktiekosten van een produkt geschat worden d.m.v. de
vo1gende verge1ijking:

produktiekosten = vervaardigingskosten + materiaa1kosten.
20



Bij de geometrische kenmerken gaat men ervan uit, dat de
geometrische kenmerken het kostenprofiel van een produkt
bepalen. De relatie tussen de vervaardigingskosten en de
geometrische parameters wordt m.b.v. de regress ie-analyse en
de correlatie-analyse bepaald.

Bij de functionele kenmerken gaat men de afhankelijkheid
zoeken tussen de functionele kenmerken van een produkt en de
daarmee samenhangende vervaardigingskosten. Ook deze relatie
wordt m.b.v. de regressie-analyse en de correlatie-analyse
bepaald.

In het algemeen is de laatste methode, waarbij men gebruik
maakt van de functionele kenmerken van een object als ingangs
variabele, het beste te gebruiken in de concept-/ontwerpfase,
omdat deze methode een abstrakte beschrijving weergeeft van de
afhankelijkheid tussen de kosten en de functionele variabele.
De bovenstaande methoden staan nu gerubriceerd in fig. 6 .
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5.3. Kilokosten-, materiaalkosten methode.

Kilokosten methoden en materiaalkosten methoden berusten
op het feit dat machines, bouwgroepen, onderdelen etc. de
zelfde kostenopbouw hebben, als ze een hoog materiaalkosten
aandeel hebben en ze tegelijkertijd konstruktief en vervaar
digingstechnisch vergelijkbaar zijn.

De nauwkeurigheid van zo'n materiaalkosten methode hangt
af van het procentuele aandeel van de materiaalkosten aan de
produktiekosten. Als vuistreael geldt:

Het materiaalkosten-aandeel van een produkt moet minstens 50%
zijn, om er zeker van te zijn dat de materiaalkosten methode
met enig respectabel resultaat uitgevoerd kan worden.

dat bij complexere onderdelen het
het materiaalkosten-aandeel af te

Verder moet men bedenken
steeds moeilijker wordt
schatten.

Een schets van het
riaalvolume berekend kan
methode.

onderdeel
worden,

waaruit het bruto mate
is noodzakelijk bij deze

5.4. Groeikostenwet-methode.

Kosten van onderdelen, die op grond van hun geometrische
afmetingen, materiaal, konstruktieve opbouw en daarmee de
produktietechniek vergelijkbaar zijn, kunnen m.b.v. de z.g.
groeikostenwet-methode geschat worden.

Bij deze methode gaat men ervan uit dat vergelijkbare
onderdelen ook vergelijkbare kostenstructuren bezitten, als de
toegepaste produktietechniek bij het fabriceren van het onder
deel het zelfde is. Zijn de produktiekosten van een referentie
ontwerp bekend, dan kan m.b.v. deze kostenstructuur de produk
tiekosten van het vergelijkbare nieuw-ontwerp bepaald worden.

Deze methode kan heel goed gebruikt worden bij het fabri
ceren van enkeldelen, maar kan m.b.v. het sommeren van de
geschatte kosten van de enkeldelen, ook heel goed gebruikt
worden om de produktiekosten van bouwgroepen of machines te
schatten.

De grootste offers die bij deze methode gevraagd worden,
ontstaan bij het opstellen van de tabellen met kostenstructuren
van de referentie-ontwerpen. Bij het gebruik van deze methode
is het zeer aan te bevelen, de kostenstructuren zo nauwkeurig
en gedetailleerd mogelijk te bepalen. Dit omdat de nauwkeurig
heid van de kostenprognoses van nieuwe ontwerpen, die ver
geleken worden met de 'referentie-ontwerpen, sterk afhangt van
de nauwkeurigheid waarmee de kostenstructuur van de referentie
ontwerpen bepaald zijn.

Een verdere ontwikkeling van de groeikostenwet-methode, is
de methode waarbij de produktiekosten zijn onderverdeeld in
deelkosten. Hierbij worden hoofdtijden, neventijden, tijden die
benodigd worden om een machine uit te rusten, grondtijden,
etc., afzonderlijke geschat m.b.v. de groeikostenwet-methode.

De totale produktiekosten kunnen nu geschat worden d.m.v.
superponeren van de afzonderlijk geschatte deelkosten. De
offers die gevraagd worden bij het uitvoeren van deze methode
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zijn natuurIijk groter dan bij de niet uitgesplitste methode,
maar de nauwkeurigheid van de kostenprognose is veel hoger, dit
t.g.v. de foutenvereffening van de deelprognoses. Zie bijIage:
"Statistische fouten voortplanting".

Afwijkingen van ± 10% van de werkeIijk ontstane projectkosten,
kunnen met deze groeikostenwet-methode bereikt worden.

om deze methode te kunnen uitvoeren, moet men dus weI beschik
ken over catalogi met vergeIijkbare produkten/onderdelen.
Opmerkina: Catalogi dienen aangepast/geactualiseerd te worden,

als er gebruik wordt gemaakt van andere produktie
technieken.
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kostenfuncties als methoden
stadium van een B.M.-project
kosten van ontwerpen kunnen

6. FUNKTIEANALYSE EN KOSTENANALYSE.

6.1. Inleidina.

In par. 2.4.2 heb ik de
genoemd waarmee in een vroeg
(tijdens de voorontwerp-fase),
worden afgeschat.

Uit de summiere bespreking van de kostenfuncties in het
vorige hoofdstuk. bleek dat het mogelijk is, kostenfuncties op
te stellen voor ontwerpen/produkten, waarbij uitgegaan wordt
van verschillende ingangscriteria. De methoden die ik nu zou
willen behandelen, zijn gebaseerd op twee van deze ingangsken
merken, namelijk:

Bet ontwerp analyseren op z1Jn functies, om van daaruit te
komen tot een kostenschatting.
Bet indelen van een ontwerp/produkt in een "familie" van
vergelijkbare produkten/ontwerpen, waarvan een bepaalde
afhankelijkheid tussen en geometrische en/of technologische
kenmerken en kosten bekend is.

6.2. Functie-analyse.

Uitgaand van de gebruikersspecificatie, waarin beschreven
staat wat de klant wil, kan men zich gaan bezig houden met de
totstandkoming van het produkt. Bierbij kan men gebruik maken
van de functie-analyse.

Bij deze functie-analyse gaat men analyseren hoe de totale
functie van een ontwerp gerealiseerd wordt. Er wordt geanaly
seerd welke functies vervuld moeten worden en hoe de samenhang
tussen de afzonderlijke functies is. Bij het uitvoeren van de
functie-analyse bij een nieuw ontwerp, is het aan te bevelen de
analyse zo uitvoerig en gedetailleerd mogelijk te doen, omdat
met deze eerste abstrakte stap, de konstruktieve realisering
van de benodigde {deel)functies en de daarmee samenhangende
kosten in hoge mate wordt bepaald.

Nadat men de functieanalyse uitgevoerd heeft, kan men een
functionele-structuur beschrijven waarmee de hierarchische
opbouw van de konstruktie wordt weergegeven. Nadat dit gebeurd
is, gaat men de hoofdfuncties en de nevenfuncties t.o.v.
elkaar afwegen. De som van de gewogen functionele-opbrengsten
geeft dan de functionele-waarde van een alternatief. Deze
functionele-waarde is een dimensieloos getal, dat gemakkelijk
te vergelijken is met de functionele-waarden van alternatieve
ontwerpen/konstrukties.

Bet uitvoeren van de functie-analyse wordt weergegeven in de
volgende flow-chart.
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Produkt/
Ontwerp.

****************************

I

Analyse v/d
functies.

Functionele
,..-- s tructuur •

Indelen
produkt
familie.

Relatie FW
,..- en kosten, **

bekend.

Afwegen v/d Functionele
afzonderlijke l----1opbrengst.
functies.

Sommeren. 11r--~Functionele
waarde.

Bepalen v/d
kosten v/d
afzonderlijke
functies.

*
*
*
*
*
*
*
*-------~ Kostenschatting

Vergelijk FW
in dezelfde
produktfamilie.

*
*
*
*
*
*
*
*

-------*
Fig. 7.

Lijnen: = resultaat.

= actie.
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6.2.1. Opstellen van de functiestructuur.

Bij het opstellen van een functiestructuur gaat men uit
van de totale functie (dit noemen we het hoogste systeem
niveau). Vervo1gens gaan we de hoofdfunctie(s) bepa1en/defi
nieren. Deze hoofdfunctie(s) worden onderverdee1d in dee1
functies, die op hun beurt weer uitsp1itsen kunnen worden in
deelfuncties van een lager systeemniveau, a1 naar ge1ang men de
functiestructuur gedetailleerder wi1 maken.

ITotale functie. I

IHoofdfunctie 11

DDD

Ihoofdfunctie 21

DD

Ihoofdfunctie 31

DDD
Fig. 8.

[

Men komt van een hoger systeemniveau naar een lager
systeemniveau door steeds de vraag te ste11en:

Waaruit is de functie van het huidige niveau opgebouwd, of
welke functies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de functie
van het huidige niveau gegenereerd wordt?

Er zijn nu twee mogelijkheden om te komen tot een kostenschat
ting (zie flow-chart functie-ana1yse).

1) Ten eerste kan men uitgaande van de functione1e-structuur
bepalen hoe belangrijk de (dee1)functies t.o.v. e1kaar zijn.
De mate van belangrijkheid kunnen we tot uitdrukking brengen
door de verschillende (deel)functies t.o.v. e1kaar af te
wegen. Dit resulteert in de functionele-opbrengsten van de
afzonderlijke functies. Door a1 deze functione1e-opbrengsten
te sommeren, verkrijgen we de functionele-waarde (FW) van
een ontwerp. Zie fig. 9.

Als we nu in staat zijn het ontwerp in te delen in een
produktfamilie, waarvan de re1atie tussen de functionele-.
waarde van een produkt en de kosten van dat produkt (bepaald
in bet verleden, tijdens de naca1culatie) bekend is, kunnen
we d.m.v. het verkrijgen van de FW van het nieuw-ontwerp met
de FW van de produkten uit die produktfami1ie (referentie
produkten) afscbatten wat de kosten zullen zijn van het
nieuw-ontwerp.

2) Ten tweede kan men voor de afzonderlijke (deel)functies,
realistische concepten/ontwerpen bedenken, die ervoor kun
nen/moeten zorgen dat een bepaalde (dee1)functie gegenereerd
wordt. Nadat de te genereren functies in ruimtelijke vormenl
lichamen beschreven zijn, kunnen we de produktiekosten resp.
de aankoopkosten van de verschi11ende conceptvarianten
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bepalen. Hieruit
wor.den, waardoor
van een bepaalde
tegen elkaar kan

kunnen de functionele-kosten bepaald
men de alternatieven, voor het realiseren
hoofdfunctie of van de totale functie,

afwegen.

FUNKTIONSANAlYSE NUTZWERT ANALYSE KOSTENANALYSE
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Punk'tiOJls- UD4 Kostenanalyse tiir die.. BewertuDg [g)

Fig. 9.

6.2.2. Bnkele opmerkingen t.a.v. de onderdelen van een kon
structie.

Ben konstruktie die een bepaalde functie moet vervullen
bestaat uit aIIerIei onderdelen en elementen, die er samen
voor zorgen dat de totale functie gegenereerd wordt. We kunnen
nu stellen dat het genereren van een functie, offers/kosten met
zich meebrengt. De onderdelen/elementen, waaruit een kon
struktie is opgebouwd, kunnen we onderverdelen in :

CataIogus-delen.
- Standaard-delen.
- Speciaal-deIen.
De nauwkeurigheid van een kostenprognose hangt voor een groot
deel af van de aard van de onderdelen waaruit de konstruktie
opgebouwd is. Dit wordt weergegeven in fig. 10.
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Bij het ontwerpen en fabriceren van nieuwe konstrukties kunnen
we nu de volgende vuistregels opstellen:
VUISTREGEL: Gebruik zo veel mogelijk catalogus-delen en/of

standaard-delen om een bepaalde konstruktie te
krijgen.

Door deze maatregel zal de nauwkeurigheid van de kostenschat
ting sterk verhoogd worden, omdat men bij het schatten gebruik
kan maken van prijslijsten van fabrikanten, waardoor de kosten
schatting een kwestie van optellen van de kosten van de af
zonderlijke catalogus-delen resp. standaarddelen wordt.

Om nu een voorspelling te kunnen doen over de kosten van
een bepaalde konstruktie en de nauwkeurigheid waarmee deze
kosten geschat kunnen worden, kunnen we gebruik maken van de zo
genaamde ABC-analyse. Hierbij wordt een driedeling gemaakt
naar onderdelen van een konstruktie die het kostenplaatje
bepalen. Bij zo'n ABC-analyse probeert men een relatie te
vinden tussen het aantal onderdelen en hun aandeel in de totale
kosten van het totale produkt. Men gaat dus nu bepalen, welk
procentueel dee1 van de totale onderdelen, die gebruikt worden
bij de produktie van een produkt, welk procentueel deel van de
totale uitgaven vastlegt. De driedeling kan in het algemeen
naar vrij inzicht geschieden, maar richtwaarden betreffende de
driedeling in A-, B- en C~delen, zijn:

Klasse A: 75_ van de kosten worden bepaald door 5_ van de
onderdelen.

Klasse B: 20% van de kosten worden bepaald door 20_ van de
onderdelen.

Klasse C: 5% van de kosten worden bepaald door de resterende
75% van de onderdelen.

Als we nu een
willen maken,

kostenschatting
is het zinvol de

van een bepaalde konstruktie
kosten van de onderdelen die
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zich in klasse A bevinden nauwkeurig te schatten. Deze onder
delen bepalen nl. voor een groot deel de hoogte van de kosten
en de nauwkeurigheid waarmee deze kosten geschat worden.

Als we nu een verdeling kunnen creeren waarbij de stan
daard-delen en catalogus-delen het grootste procentuele deel
van de uitgaven verantwoorden, kunnen we een relatief goede
schatting maken van de totale kosten. Hoe goed deze schatting
uiteindelijk blijkt te zijn, hangt af van de grootte van het
procentuele deel van de totale uitgaven bestemd voor het
aankopen van standaard-delen en/of catalogus-delen.

6.3. Kostenanalyse.

Bij deze methode gaat men ervan uit dat men produkten/
ontwerpen kan indelen in produktfamilies. Verder gaat men
ervan uit dat produkten/ontwerpen in een bepaalde produktfa
milie, bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben die men kan
beschrijven m.b.v. een bepaalde, nog te definieren, parameter.
Vervolgens gaat men ervan uit dat men bepaalde relaties kan
leggen tussen deze parameter en de kosten van het produkt resp.
ontwerp in een produktfamilie.

Als men nu in staat is een nieuw-ontwerp in een goede
produktfamilie in te delen en de produktkenmerken op de juiste
manier te transformeren naar de goede parameter(s), dan kan
men, uitgaande van de relatie tussen deze parameter(s) en de
kosten van het produkt, afschatten wat de kosten van het nieuw
ontwerp zullen zijn. Hoe dit in zijn werk gaat wordt nog eens
schematisch weergegeven in de volgende figuur.

Ontwerp. Produktfamilie.

I I
Regressie- en

Indelen van het correlatie-
ontwerp in een analyse.
produktfamilie.

I

I Relatie parameter
(FW) en kosten

Transformeer (KW) , bekend.
produktkenmerk(en)
naar gedefinieerde *
parameters (KWD) • *

*
I *

Bepalen gewicht Vergelijken
van de kosten parameters (KWD) met
parameters (KWD) • die v/d produktfamilie.

I
I Kostenschatting. I

I
Lijnen: *** = verbindingslijn.

= actielijn.
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Voordat we echter kunnen
dit schema moeten we
relaties legt tussen een
in een produktfamilie.

beginnen met het verder uitwerken van
iets zeggen over de manier waarop men
parameter en de kosten van een ontwerp

6.3.1. Opstellen van de relatie kosten en aedefinieerde para
meter.

In de laatste tijd zijn berekeningsmethoden ontwikkeld,
waarmee men kosten van nieuwe produkten kan afschatten. Deze
statistische methoden berusten op regressie-/correlatie-ana
lyse. Bij regressie-analyse wordt de waarde van een variabele
op grond van een andere bekende variabele geschat. We gaan dus
na welke relatie er tussen de variabelen bestaat. Correlatie
analyse geeft de graad van samenhang tussen twee of meerdere
variabelen weer.

M.b.v. regressie-analyse is het mogelijk kosten van een
konstruktie te ramen. Bij het opstellen van kostenfuncties
m.b.v. de regressie-analyse krijgen we te maken met meerdere
parameters, die tezamen het kostenprofiel van een produkt
bepalen. Deze parameters hebben elk afzonderlijk een bepaalde
samenhang met het kostenprofiel van het produkt/de konstruktie.
Deze samenhang kan in het algemeen beschreven worden met een
lineaire- of niet-lineaire functie. Vandaar dat we de regres
sie-analyse kunnen onderverdelen in lineaire- c.q. niet
lineaire-regressie-analyse. Omdat we te maken hebben met
meerdere parameters die de kosten van een ontwerp/produkt
beinvloeden en de regressie-analyse voor meerdere invloedsfac
toren tamelijk ingewikkeld is en dus veel tijd vergt, zullen we
proberen de regress ie-analyse te vereenvoudigen d.m.v. het
terugbrengen van meerdere parameters naar een parameter.

6.3.2. Bepalen van de kostenfunctie m.b.v. de regressie-ana
lyse.

om met behulp van de regress ie-analyse kostenfuncties te
bepalen, moeten we allereerst de produkten onderverdelen in
z.g. produktfamilies. Een definitie van het begrip "produkt
familie" wordt gegeven in de bijlage. We kunnen voor een aantal
bekende produkten die tot dezelfde produktfamilie horen, een
aantal steekproeven doen, ter grootte van n produkten. Bij deze
steekproeven gaan we b.v. proberen een relatie te vinden tussen
de vervaardigingskosten (FK = fertigungskosten) en een nog te
definieren parameter KW. De waarden van KW/FK worden in een
grafiek uitgezet om een algemene indruk te krijgen van hun
relatie (zie ook bijlage Regressie-analyse, Correlatie-ana
lyse). Vervolgens proberen we een rechte door deze verschil
lende KW/FK waarden, behorende bij produkten uit een zelfde
produktfamilie, te tekenen met vergelijking fk=f(KW). Bierbij
is fk, de geschatte waarde van FK. Deze rechte wordt berekend
m.b.v. de kleinste kwadraten methode. Bij deze methode moet de
som van de afwijkingen van de FKn waarden en de fkn waarden,
voor de zelfde KWn waarde, minimaal zijn. Of te weI:

k
~. , FKn - fkn I ==> minimum ..'L..J
n=l
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fy; = a ~ b ~ EW.

,b. = FKra - (a + b * KW).

k

-r.:::-'..'
.L-J.
n=l

(FKn .- a - b * KVJ) 2 .

met:

FK

index n =

g r~~.- ·t~0 ~.,~~~~·r,~~_1.;),;,j""" ... lO \..~ v .... __ ...i.

van FK n .

werkelijke ver
vaardigingskosten
geeft het n-de
produkt uit de
pl-oduktfarni 1ie
weer .

M.b.v. partiele differentiaalvergelijkingen kan nu een functie
beschreven worden, waarvoor voor de functie AI = f(a,b) een
minimum gevonden wordt. Zie fig. 11.

fK

•

:
- IFKn ----- ............---t,e------..L,

I,
,_ 1 II

: KW·-Ie IKWn
I ".1
I

KW

Fig. 11.

Gerade der klein.ten
Quadrate (9]

De rechte kan dan door de punten KWu/fku en KWge./FKgea getrok
ken worden. Waarbij KWge. en Fkge. de gemiddelde waarden van
resp. de kostenwaarde en de vervaardigingskosten voorstellen.

We hebben gezien dat we m.b.v. de regressie-analyse het
verband proberen te vinden tussen de kostenwaarde (KW) en de
vervaardigingskosten. Wat de vervaardigingskosten zijn en hoe
deze opgebouwd zijn, wordt elders in dit werk besproken. Wat we
onder kostenwaarden verstaan, wordt hier gedefinieerd:

11l

KW= 11m '" V/ P r •

"'--l
n=l

* KGn • Met: m = aantal kostenparame
ter.

= kostenparameters.
= kosten-gewichten.

h'W kostenwaal"d-: .

N.B.: We delen het produkt van kostenparameter
door het aantal kostenparameters, om ook voor
aantal kostenparameters een vergelijkbare
verkrijgen.
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6.3.3. Bet wegen van de kostenparameters.

Het wegen van de kostenparameters t.o.v. elkaar is per
bedrijf verschillend. Dit hangt namelijk af van de in het
bedrijf aanwezige produktiefactoren. De verschillende kosten
soorten/parameters kunnen berekend worden of bij de calculatie
afdeling van het des betreffende bedrijf opgevraagd worden.

De grootte van de gewichtsfactoren geeft de mate van sig
nificantie van de betreffende kostenparameter weer. De kosten
parameters verschillen verder per produktfamilie, waardoor we
een produkt eerst moeten indelen in een produktfamilie.

Dit indelen gebeurt in de vorm van een klassificerings
sleutel. Deze klassificeringssleutel bestaat uit een vormen
sleutel en een aanvullende-sleutel. AIleen de vormensleutel
bepaald in welke produktfamilie een produkt wordt ingedeeld.

Al naar gelang een produkt complexer is, onstaat een
hogere cijfercombinatie bij de klassificering. T.g.v. de hogere
cijfercombinatie zullen de vervaardigingskosten stijgen. Zo is
het klassificeringssysteem namelijk gedefinieerd. Om nu iets te
kunnen zeggen over de kostenparameters per produktfamilie,
moeten we de cijfers van de vormensleutel van een produktfa
milie t.o.v. elkaar afwegen. Dit afwegen is ook voor elk
bedrijf weer anders, omdat de significantie van een bepaald
cijfer in de vormensleutel ook weer afhangt van de in het
bedrijf aanwezige produktiefactoren.

Als we nu een produkt in een bepaalde produktfamilie
hebben ingedeeld, kunnen we de KW waarde bepalen, waarna we de
bijbehorende vervaardigingskosten kunnen bepalen.

6.3.4. Nauwkeurigheid van de analyse.

Hoe goed de regressie-analyse doorgevoerd is, kan bepaald
worden door de standaardschatafwijking. In analogie met de
standaardafwijking bij kansverdelingen, kan men de toevallige
afwijking en de systematische afwijking definieren:

(FKn - FKgem ) 2 =

k
~ Ft.·..... ( I'.n

","
-:......J
n=l

+

j.~

~.., (

~
n=l

FKgem ) 2

Totale afwiiking To€'vallige afw.

Opmerkina:

+ Systemat. afw.

We hebben nu gezien hoe we in hoofdlijnen moe ten werken
met de regress ie-analyse om te komen tot de kostenfuncties. We
zullen nu nagaan hoe we produktfamilies samenstellen en hoe we
de kostenparameters t.o.v. elkaar afwegen, waarmee dan de
grondbeginselen voor het opzetten van de kostenfunctie, bekend
zijn. Dit alles wordt geillustreerd aan de hand van het VDM
klassificeringssysteem.

We zien dat dit klassificeringsysteem gebruik maakt van
het tweede ingangscriterium (zie inleiding, par. G.l). De
kostenfuncties worden bepaald door de geometrische kenmerken
van zowel uitgangsmateriaal als eindprodukt, terwijl de (be
werkings)technologie, verspanen gelijk blijft.
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6.3.5. Voorbeeld van het opstellen van een kostenfunctie.

Bij het opstellen van de kostenfuncties voor produktfamilies
maakt "Den Verein Deutscher Werkzeug-machinenfabriken (VDH)"
gebruik van een klassificeringssysteem. Bij dit klassifi
ceringssysteem is men uitgegaan van de volgende grondgedachte:

Als de vorm van een onderdeel voor het belangrijkste deel
verantwoordelijk is voor de vervaardigingskosten, kan ook een
vormbeschrijvend-klassificeringssysteem ingevoerd worden, om
van daaruit te komen tot een kosten-klassificeringssysteem.

Het VDM-klassificeringssysteem is speciaal ontwikkeld voor
machinefabrieken. Hen heeft zich in dit klassificeringssysteem
beperkt tot de verspanende bewerkingen. Verder zijn aan dit
klassificeringssysteem de volgende eisen gesteld:

Te gebruiken in de ontwerpfase, zonder verdere kennis van de
vervaardigingsvolgorde bij de fabricage.
Moet makkelijk te hanteren zijn.
Er moet gebruik gemaakt kunnen worden van de computer.

Het VDM-klassificeringssysteem bestaat uit twee delen
namelijk een 5-voudige vormensleutel, die de eindvorm van het
werkstuk vastlegt en een 4-voudige aanvullende-sleutel, die de
uitgangsvorm van het materiaal, waaruit het uiteindelijke
produkt gemaakt wordt, vastlegt. Dit wordt weergegeven in de
onderstaande figuur.

t. SI.'1eT."........

Formenschlussel

l. Slell. a. Stel.. 4. 5'.11.
.....plform .telion.llachen- F"'hen-

...ar...'lung _'''''lung

Erganlung5
schlu55el

t. 2 1 •
51. 5, 51 5 ..

i
j

Yor.en- und BrganzUDgsschlussel des
VDW-Xlassifizierungssyste-s (91.

Fig. 12.

Om nu produktfamilies te definieren wordt aIleen gebruik
gemaakt van de vormensleutel. De afzonderlijke cijfers in de
deelklassen 1,2,3,4,5, bepalen in welke produktfamilie een
produkt ingedeeld wordt.

Kostenmodellen worden opgebouwd om de samenhang tussen de
konstruktie en de daaruit voortvloeiende kosten te berekenen.
Hierbij wordt uitgegaan van de vormensleutel. Vaak is het
echter zo dat de kostenparameters niet voldoende gedekt worden
door het vormen-klassificeringssysteem. Vandaar dat er vaak ook
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nog gebruik gemaakt wordt van
" MODIFICATOR fl. Met deze totale
van de konstruktie, schatten wat
ing van het produkt zullen zijn.

een andere sleutel de z.g.
sleutel kan men, uitgaande

de kosten voor de vervaardig
Zie figuur 13.
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6.3.6. Bepalen van de cijfercombinatie van de vormensleutel.

Ret bepalen van de cijfercombinatie van de vormensleutel en
daarmee het vastleggen van de produktfamilie, gaat op de
volgende manier.

We gaan uit van de fig 12. We bepalen voor iedere deel
klasse van de vormensleutel, welk cijfer van toepassing is
voor het produkt. De cijfers, in combinatie met hun betekenis
zijn gegeven in de tabellen (2 t.m. 7) van de bijlage. Nadat we
aIle cijfers van de deelklassen op deze wijze bepaald of
gevonden hebben, weten we hoe de vormensleutel eruit ziet.

In zo'n produktfamilie ligt de kostenstructuur vast.
Aangezien de kostenstructuur bepaald wordt door de kosten
parameters P. en de onderlinge relatie van deze kostenparame
ters Pa, weten we ook welke kostenparameters de kosten van een
produkt in een bepaalde produktfamilie bepalen en hoe hun
onderlinge weegfactoren zich verhouden.

Als we in staat zijn de "grootte" van de kostenparameters
van bet nieuw-ontwerp weer te geven, kunnen we m.b.v. de
weegfactoren KG. de kostenwaarde KW bepalen. Hiermee is ~et dan
mogelijk de kosten van het produkt/ontwerp van een produktfami
lie te schatten, want de relatie tussen de kostenwaarde (KW) en
de kosten is bepaald volgens de regress ie-analyse c.q. cor
relatie-analyse.
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7. KOSTENKOMPONENTEN EN KOSTENSCBEMA.

7.1. Inleidina.

Een konstrukteur heeft in het algemeen niet zo'n goed
beeld van de kosten die gemaakt worden bij de toekomstige
handelingen, die verricht dienen te worden om zijn of haar
ontwerp daadwerkelijk te realiseren (fabricage). Omdat het toch
noodzakelijk is voor de konstrukteur ook deze offers (kosten)
in zijn overwegingen, t.a.v. het te ontwerpen produkt, mee te
nemen, wil ik in dit hoofdstuk een aantal richtlijnen, vuist
regels geven, waarmee het voor de konstrukteur mogelijk wordt,
een aantal toekomstige offers (kosten) af te schatten. Ook wil
ik een beeld geven van de opbouw van de produktiekosten,
daarbij wordt getracht de relatieve grootte van de verschil
lende kostencomponenten aan te geven.

7.2. Benvoudiae bepalina van de materiaalkosten.

Uit ontwerpschetsen, samenstellingstekenigen en stuk
lijsten worden de materiaalkosten bepaald. Daarbij moet ten
eerste, voor alle onderdelen die zelf gemaakt worden, bepaald
worden wat het bruto-materiaal-volume (Vb) is. Dit bruto
materiaal-volume, waarmee het benodigde volume van het uit
gangsmateriaal bedoeld wordt, wordt in het algemeen bepaald
m.b.v. het netto-materiaal-volume (VB). Onder netto-materiaal
volume verstaan we het materiaal-volume van een gereed produkt
/onderdeel. Bet netto-materiaal-volume kan bepaald worden aan
de hand van de ontwerptekeningen. Bet bruto-materiaal-volume
wordt dan uit het netto-materiaal-volume bepaald m.b.v. een
toeslagsfactor.

Deze toeslagsfactor is afhankelijk van het vervaardigings
principe. Bij verspanende bewerkingen, is de toeslagsfactor
veel groter dan bij omvormende bewerkingen. Bij deze'laatste
vervaardigingstechniek wordt in het algemeen geen of weinig
materiaal afgescheiden, zodat bijna al het uitgangsmateriaal in
het eindprodukt terug te vinden is.

Door vermenigvuldiging van het bruto-materiaal-volume met
de relatieve-kostenfactor Kv* en de op het volume betrokken
materiaalkostenfactor Kvo van het referentie-materiaal, kan men
de bruto-materiaalkosten berekenen volgens de vergelijking:

Wb = Vb * ltv * * ltv 0 met: Wb
Vb
ltv·
ltv 0

= bruto-materiaalkosten.
= bruto-materiaal-volume.
= Relatieve-kostenfactor.
= Op volume betrokken ma

teriaal kosten van het
referentie-materiaal.

De bruto-materiaalkosten worden vermenigvuldigd met een
toeslagsfactor gv, omdat bij aankoop van grondstoffen, hulp
stoffen etc, nog andere kosten gemaakt worden. Denk b.v. aan
transport-, opslag-, materiaalbeproevings- en bestelkosten. We
verkrijgen nu de materiaalkosten (M):

M = Wb * (1 + gv).
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De toeslagsfactor (gw) is te bevragen op de calculatie-afdeling
van een bedrijf.

Door het bepalen van de materiaalkosten van aIle onder
delen van een produkt (op bovenstaande manier), kan men de
totale materiaalkosten van het ontwerp/produkt bepalen d.m.v.
superponeren van de deelmateriaalkosten:

M = Ml + M2 + M3 + •••.•.• + Mn

De materiaalkosten kunnen worden bepaald m.b.v. een formulier
zoals afgebeeld staat in de bijlage (bijlage 1).

7.3. Benvoudige bepaling van de produktiekosten.

De produktiekosten van een volledig produkt kunnen op een
eenvoudige manier bepaald worden als men iets weet van het
aandeel van de materiaalkosten in de produktiekosten. Voor heel
veel produkten is er een verhouding van deze twee grootheden
bekend, waardoor het bepalen van de materiaalkosten voldoende
is, om de produktiekosten af te kunnen schatten. Bij het
schatten van de produktiekosten van een nieuw-ontwerp is het
dus zaak, het produkt in zo'n groep produkten in te delen,
waarvan deze kostenverhoudingen bekend zijn.

De produktiekosten (H, van herstellkosten) kunnen nu als
voIgt bepaald worden:

H = M / M' met: M = materiaalkosten.
M' = het aandeel van de

riaalkosten in de
tiekosten.

mate
produc-

De waarden van M' kunnen gevonden
dat opgenomen is in de bijlage.
zelf bepalen. Methoden om dit te
nog besproken.

worden in VDI 2225 Blatt 2,
Men kan natuurlijk de M' ook

doen worden in dit hoofdstuk

7.4. Benvoudige bepaling van andere kostengrootheden.

AIle kosten die
een produkt, het op de
maken etc. noemen we
een eenvoudige formule

gemaakt worden voor het produceren van
markt brengen van het produkt, reclame
de totale kosten. Deze kunnen we d.m.v.
bepalen uit de produktiekosten:

S = a * H waarbij: a de toeslagsfactor is, die ook
weer opgevraagd kan worden bij de
calculatie-afdeling van een be
drijf.

De richtprijs is de prijs die voor een produkt gevraagd moet
worden om de kosten, die gemaakt zijn voor de ontwikkeling, het
ontwerpen, het fabriceren, het op de markt brengen etc. van
een produkt, volledig te dekken. Deze richtprijs staat vaak in
vaste verhouding tot de produktiekosten. Deze verhouding is
specifiek per produkt, per bedrijf.

Uitgaande van de produktiekosten kunnen we nu het volgende
definieren:
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p = ~ * H waarbij ~ ook weer bij de calculatieafde
ling opgevraagd kan worden.

7.5. Kosten soorten.

In ~~n van de vorige paragrafen is een zeer beknopte
methode beschreven waarmee kosten van een ontwerp afgeschat
konden worden in een vroege fase van het wordingsproces. Deze
methode is zeer snel uit te voeren en heeft daardoor natuurlijk
ook niet zo'n erg grote nauwkeurigheid. Men kan bij deze
methode uitgaan van afwijkingen in de orde grootte van 20% tot
30% t.o.v. de werkelijk gemaakte kosten.· De in deze methode
gebruikte toeslagsfactoren zijn op een veel uitgebreider
kostenplaatje gebaseerd. Deze kostensoorten zullen in deze
paragraaf afzonderlijk aan de orde komen, tevens zullen enige
richtwaarde gegeven worden voor de relatieve-grootte van de
afzonderlijke kostensoorten.

Bruto-materiaalkosten (Wbl Z1Jn kosten voor materiaal b.v.
profielen, platen, gietstukken etc. die met of zonder bewer
king bij het produceren van een produkt gebruikt worden. Bij
het bepalen van de Wb gaat men uit van de bruto-materiaal
volume (Vb).

Algemene-materiaalkosten (Gwl zijn uitgaven die gedaan worden
bij de aankoop, opslag, transport etc. van produktmateriaal.
Bij de toeslagsrekening wordt ervan uitgegaan dat de algemene
materiaalkosten en de Wb met elkaar samenhangen en dat ze
d.m.v. een toeslagsfactor (gw) verrekend kunnen worden. De
toeslagsfactor (gw) geeft aan welk deel van de bruto-materiaal
kosten (Wb) gezien kan worden als algemene-materiaalkosten
(Gw). De toeslagsfactor (gw) kan in elk bedrijf bepaald worden
tijdens de nacalculatie. In het algemeen kunnen we stellen dat
de factor in de grootte-orde van 5% tot 15% ligt.

waarbij 0.05 < gw < 0.15.

Toeleveringskosten (Gzl zijn de kosten die gemaakt worden bij
de aankoop van kant en klare onderdelen of bouwgroepen, de z.g.
toeleveringsdelen.

De alaemene-toeleverinaskosten (gzl Z1Jn de kosten die gemaakt
worden bij het bestellen, transporteren, controleren van het
toeleveringsmateriaal etc. van de toeleveringsdelen. Bij de
toeslagsrekening wordt ervan uitgegaan dat de toeleverings
kosten en de algemene-toeleveringskosten proportioneel zijn,
waardoor men het volgende kan definieren:

Gz = gz * Z met Z = toeleveringskosten van de onder
delen.

In het algemeen kunnen we stellen dat gz in de grootte-orde van
5% tot 20% ligt.

De materiaalkosten (M) zijn als volgd opgebouwd:

M = Wb + Gw + Z + Gz
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Loonkosten Z1Jn kosten van de arbeid die direkt toegeschreven
kunnen worden aan de totstandkoming (fabricage, montage) van
een produkt. Om deze loonkosten te kunnen bepalen moet men
eerst afschatten, hoelang, welke en hoeveel mens en aan de
totstandkoming van een produkt werken. De totale tijd kunnen we
onderverdelen in :

Hoofdtijd (Thl, waarmee de tijd bedoeld wordt die nodig is voor
het eigenlijke vervaardigen b.v. verspanen, lassen, verven,
monteren etc. van een produkt.

Neventijd (Tal, waarmee de tijd die nodig is om een bepaalde
veelvuldig terugkomende verrichting te verrichten, bedoeld
wordt, zoals het meten aan een werkstuk, opspannen van een
werkstuk op de werktafel etc .•

Rusttijd (Terl, spreek voor zich ==) pauzes, sanitaire stops
etc ••

Tijd die niet direkt als produktie gerichte tijd gezien kan
worden zoals: werkbesprekingen, vergaderingen etc •. We benoemen
deze tijd met (Tv).

We kunnen nu de totale benodigde tijd per eenheid produkt
definieren:

Te = Th + Ta + Ter + Tv

Loonkosten per eenheid. Als we verder nog weten welke mensen,
dus eigenlijk in welke loongroep deze mensen zijn ingedeeld,
aan het produktieproces deelnemen, is het mogelijk om de
loonkosten te berekenen:

Le = Te * f met: Le = totale loonkosten per eenheid.
Te = totale tijd per eenheid.
f = de loonkosten per tijdseenheid,

b.v. per min. of uur, f is
afhankelijk van de loongroep of
loongroepen waarin het produc
tiepersoneel onderverdeeld is.

Algemene vervaardigingskosten(G) zijn vervaardigingskosten die
bij de vervaardiging van produkten ontstaan, maar die niet
direkt aan een produkt toegerekend kunnen worden b.v. huur,
verwarming, instandhoudkosten, smeerolien, reinigingsmiddelen
en andere hulpmiddelen. Bij de toeslagscalculatie wordt ervan
uitgegaan dat de loonkosten en de algemene vervaardigingskos
ten proportioneel zijn. Vandaar dat in de toeslagsrekening
gebruik wordt gemaakt van de vergelijking:

G = g * L met: L = loonkosten.
9 = toeslagsfactoren.

Deze toeslagsfactoren kunnen ook weer opgevraagd worden bij de
calculatie-afdeling van een bedrijf. De grootte-orde van (g)
hangt af van de aard van de produktiefactoren. Voor de factor g
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kan geen nauwkeurig indicatie gegeven worden: 0.02 < 9 < 3.
N.B.: Hoe groter 9 is, hoe te nauwkeuriger we 9 moeten bepalen
om een goede schatting te verkrijgen.

Vervaardigingskosten (F) z1Jn opgebouwd uit de Ioonkosten en
de algemene vervaardigingskosten, dus:

F = L + G

Speciale kosten (EtL Z1Jn kosten die gemaakt en toegerekend
worden aan een afzonderlijk produkt. B.V. bij het maken van een
speciaal gereedschap, dat aIleen voor een bepaald produkt
gebruikt kan worden en daarna niet meer te gebruiken is voar
een ander produkt.

De produktiekosten (H) z1Jn opgebouwd uit: materiaalkosten,
loonkosten en algemene vervaardigingskosten.

H = H + L + G = H + F

Ontwikkelingskosten{Ge) z1Jn kasten die gemaakt worden bij de
ontwikkeling van een produkt. Ze bestaan onder andere uit
salarissen, huur van gebouwen, materiaalkosten etc .. Bij de
toeslagscalculatie wordt ervan uitgegaan dat de produktiekos
ten proportioneel zijn met de ontwikkelingskosten:

Ge = ge * H ge = toeslagsfactor.

De toeslagsfactor kan ook weer opgevraagd
culatie-afdeling van een bedrijf. De orde
Iigt tussen de 5% en 100% dit betekend
0.05 < ge < 1.

worden bij de cal
van grootte van ge

voar (ge):

Administratiekasten {Gwl: Bij de toeslagscalculatie wordt ervan
uitgegaan dat de administratie kosten proportioneel zijn met de
produktiekosten. We kunnen nu m.b.v. een toeslagsfactor gvw de
administratiekosten bepalen:

Gvw = gvw * H De toeslagsfactor kan opgevraagd worden
bij de calculatie-afdeling. Deze factor
ligt in de grootte-orde van 0.05 - 0.25.

Verkoopkosten {Gvtl, Z1Jn kosten die gemaakt worden door de
verkoopafdeling van een bedrijf. B.V. huur, salarissen van de
verkoapmedewerkers, spijzen, porto etc. Bij de toeslagscal
culatie wordt ervan uitgegaan dat de verkoopkosten propor
tioneel zijn met de produktiekosten:

Gvt = gvt * H met gvt = toeslagsfactor verkoopkosten.
0.05 < gvt < 0.2.

~S~p~e~c~1~·~a~1~e~v~e~r~k~o~o~p~k~o~s~t~e~n~~{E~v1,zijn kosten die speciaal voor een
bepaald produkt gemaakt worden.
De totale kosten kunnen we nu opgebouwd denken uit de volgende
kosten onderdelen:

S = H + Ge + Gvw + Gvt + Ev.
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8. RELATIEVE-KOSTEN-METHODE.

Als we de kosten van een ontwerp willen afschatten moeten
we aIle, in voorgaande hoofdstuk beschreven, kostendelen
bepalen. Dit vergt veel tijd, maar daar teqenover staat dat de
nauwkeurigheid van de kostenschatting goed is als de deelkos
ten nauwkeuriq worden afgeschat.

Om nu te komen tot een kostenschatting die weinig tijd
vergt, is men een methode gaan ontwikkelen, waarbij men ervan
uitgegaan is dat de kostendelen met elkaar samenhangen en
t.o.v. elkaar afgeschat kunnen worden. Bierdoor wordt het
mogelijk, een tamelijk nauwkeurige schatting te maken nadat we
~~n of enkele kostendelen nauwkeurig bepaald hebben. Zo'n
methode is de relatieve-kosten-methode.

De relatieve-kosten-methode is een methode waarvan men
gebruik kan maken tijdens de voorontwerp-fase en de detailont
werp-fase van een B.M.-project. Tijdens deze fasen streeft men,
bij het schatten van kosten, een nauwkeurigheid na van ± 10%.

8.1. Kostenverhoudingen.

Theoretisch is te verwachten dat kostenverhoudingen minder
schomrnelen dan absolute kostendelen. Deze theorie is getoetst
aan de praktijk en hierbij bleek inderdaad dat kostenverhoudin
qen nagenoeg konstant zijn in de tijd.

Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de kostenverhoudin
qen tussen produkten veel rninder schomrnelen dan de absolute
kosten van een produkt wordt in fig. lS en 16 gegeven. Bier
worden resp. de absolute rnateriaalkosten en de relatieve
materiaalkosten van een aantal metalen met elkaar vergeleken.
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Fig. 16.

Als we de gemiddelde relatieve-kosten (b.v. over 10 jaar)
bepalen, blijkt zelfs dat deze nagenoeg konstant zijn. Dit
zelfde blijkt ook te gelden voor produkten uit een bepaalde
produktfamilie. Het blijkt dat de verhouding tussen de rnateri
aalkosten (M), de vervaardigingskosten (F) en de produktiekos
ten (H) nagenoeg konstant zijn, zodat men m.b.v. de bepaling
van ~~n van deze waarden (b.v. H) de andere waarden kan
bepalen. Deze vereenvoudigde kosten-afschat-methode stoelt op 3
veronderstellingen:
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- De afzonderlijke algemene toeslagsfactoren zijn nagenoeg
constant. (B.V. GIL = g =constant).
De relatieve-kosten-waarde van bepaalde, voor het ontwerp van
belang zijnde, materialen zijn nagenoeg constant. (B.V.
kVl/kvo = kVl* =constant).
De kentallen van de kostenstructuur voor een bepaalde
produktfunctie zijn nagenoeg constant. (B.V. M/H = M' =
constant).

8.2. Werken met de relatieve-kosten-.ethode.
Bij de relatieve-kosten-methode wordt ervan uitgegaan dat

produkten/ontwerpen die tot dezelfde produktgroep/produktfami
lie gerekend kunnen worden, dezelfde kostenstructuur hebben en
daardoor ook dezelfde (deel}kostenverhouding hebben.

Voor zorn produktfamilie geldt dat de verhoudingen tussen
de materiaalkosten, vervaardigingskosten, produktiekosten
nagenoeg constant zijn. Een van deze "kostendelen", meestal de
materiaalkosten, wordt nu bepaald waarna de andere "kosten
delen", m.b.v. de relatieve-kosten-waarden afgeschat worden. Er
geldt:

B = M/M' met M = materiaalkosten.
M' = materiaalkosten - aandeel, voor

produkten die in dezelfde pro-
ductfamilie zijn ingedeeld.

B = produktiekosten.

De materiaalkosten worden bepaald, uitgaande van het bruto
materiaalvolume (Vb). Dit bruto-materiaalvolume wordt bepaald
uit de netto-materiaalvolume, wat op zijn beurt bepaald wordt
uit de ontwerptekening. Uitgaande van een bepaald bewerkings
principe wordt d.m.v. een toeslagsfactor (b), het bruto
materiaalvolume bepaald, uit het netto-materiaalvolume:

waarbij geldt: b ~ 1.

We kunnen nu m.b.v. de, op het volume betrokken materiaalkosten
(kv), de materiaalkosten berekenen van het produkt:

Bet is voor de konstrukteur in het algemeen erg moeilijk, om de
momentane waarde voor (kv) te vinden, omdat het prijsniveau
van een materiaal per tijdseenheid (dag, week, maand) schom
melt. Bij zou dus steeds zijn materiaalkosten-waarden moeten
actualiseren, wat een veel tijd vergend karwei is. Vandaar dat
ook kv m.b.v. de relatieve-kosten-waarden bepaald worden:

kv = kv· * kvo
kv* = kvl kv.

met: kv· = relatieve-kosten-waarde.
kvo = de, op het volume betrokken,

materiaalkosten van het referen
tie-materiaal.

kv = de, op het volume betrokken,
materiaalkosten van het, bij de
produktie gebruikt, materiaal.

Door deze
aalkosten

berekeningswijze wordt het verkrijgen van de materi
van een produkt, een stuk eenvoudiger. Want de

42



konstrukteur hoeft aIleen nog maar de actuele pr1Jzen van het
referentie-materiaal te kennen, waaruit hij m.b.v. de (kv*)
relatieve-kosten-waarde, die nagenoeg constant is en opgezocht
kan worden in b.v. VDl 2225 Blatt 2 (zie bijlage), de materi
aalkosten van een produkt kan bepalen.

De waarde van de, op het volume betrokken, materiaalkosten
van het referentie-materiaal, moet vaak bepaald worden uit de
kiloprijzen van het materiaal. Dit kan dan m.b.v. de volgende
vergelijking gebeuren:

Kvo = Kg. * dichtheid. met: Kgo = gulden/ kg.
kvo = gulden/ m3 •

Opmerking: Voor materialen die niet in VDl 2225 Blatt 2 op
genomen zijn, kan men de kv* waarden bepalen volgens voorgaande
3 vergelijkingen, waarna de tabel VDl 2225 Blatt 2 eventueel
aangevuld kan worden met deze relatieve-kosten-waarden.

8.3. Bepalen en belang van de kostenstructuren.

Bij veel ondernemingen houden zich groepen mensen bezig
met het zoeken van samenhangen tussen verschillende produkten.
Hierbij wordt dan gedacht aan samenhangen tussen: materialen,
fabricage-methodieken, offers etc .. Vaak komt hierbij naar
voren dat de procentuele samenbouw van de produktiekosten uit
de materiaalkosten, loonkosten en algemene vervaardigingskosten
voor verschillende produkten gelijk is. Deze opbouw van de
produktiekosten wordt nu de "kostenstructuur" genoemd. Def.:
Als verscheidene produkten dezelfde kostenstructuur hebben,
behoren ze ook tot dezelfde produktfamilie en visa versa.

Het opstellen van de kostenstructuur van produkten binnen
een bedrijf is in het algemeen een belangrijke bezigheid.
Daarmee kunnen in de toekomst kosten van vergelijkbare produk
ten, dus produkten die tot dezelfde produktfamilie behoren, in
betrekkelijk korte tijd geschat worden. De kostenstructuur
wordt opgesteld tijdens de nacalculatie, waarin zo nauwkeurig
mogelijk de materiaal-, loon- en algemene vervaardigingskosten
berekend worden. Daarna kan men de kostenstructuur van het
produkt bepalen.

Hoe meer twee produkten, wat betreft de kostenstructuur,
op elkaar lijken hoe makkelijker en nauwkeuriger men de produk
tiekosten van de produkten t.o.v. elkaar kan afschatten. Omdat
de produktiekosten-opbouw vergelijkbaar is voor produkten met
dezelfde kostenstructuur.

De kostenstructuur wordt in de volgende kentallen uit
gedrukt:

waarbij:M' : L' : G'

Verder aeldt dat:
L = loonkosten, f =
digingskosten.

M' = M/H = materiaalkosten-aandeel.
L' = L/H = loonkosten-aandeel.
G' = G/H = alg. vervaardigingskos

ten-aandeel.
F' = F/H = vervaardigingskosten

aandeel.
H = produktiekosten, M = materiaalkosten,

vervaardigingskosten, 9 = algemene vervaar-
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Hierbij
kental, dat
zijn ontwerp

Als het
de volgende
tenstructuur

is het materiaalkosten-aandeel een heel belangrijk
door de konstrukteur in een heel vroeg stadium van
bepaald kan worden.
materiaalkosten-aandeel bekend is, kunnen m.b.v.

vergelijkingen de overige kentallen, die de kos
kenmerken, bepaald worden:

F'=l-M'.

Aan de calculatie-afdeling van een bedrijf kan de algemene
vervaardigingskosten-toeslagsfactor (g) gevraagd worden. Deze
factor is specifiek voor het bedrijf en wordt tijdens de
nacalculatie bepaald.

We kunnen nu het loonkosten-aandeel en het algemene ver
vaardigingskosten-aandeel bepalen:

L' = F'/(l + g).
G' = F' - L'.'

Waarmee de kostenstructuur van een produkt bekend is!
Een voorbeeld wordt gegeven in de onderstaande figuren.

Prozentu." Kostenauftei·
lung fiir drei Entwicklungsstufen
U. II. 1111 eines Kleinselbstsc:helters.
lGest,ichelte Balken. Gewichtel (':l1
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Fig. 17. Fig. 18.

Het bepalen van de werkelijke waarden van M', L', G' kan
pas tijdens de nacalculatie van het desbetreffende produkt
geschieden. Dit tijdstip is voor de konstrukteur te laat, maar'
kan weI door de konstrukteur gebruikt worden om nieuwe ontwer
pen in de toekomst met elkaar te vergelijken.

Bet grootste probleem voor de konstrukteur is het indelen
van een nieuw-ontwerp in een produktfamilie. nit indelen
bepaalt namelijk welke kostenstructuur het produkt heeft,
waardoor de te schatten kentallen, in verhouding, vastliggen.
De nauwkeurigheid van de kostenschatting hangt dus in hoge mate
af van de juiste indeling van een produkt in de produktfamilie.
Ook bij deze methode van kostenschatten zien we weer dat de
bekwaamheid van de konstrukteur, om produkten in de goede
produktfamilie in te delen, van groot belang is voor het
verkrijgen van een goede project-kostenschatting. Ervaring is
dus gevraagdl
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van het oorspronkelijke produkt
o en de kentallen van het verder

index i, dan kunnen we het volgende

8.4. Enkele practiscbe bescbouwinaen.

8.4.1. Bepaling van de materiaalkosten bij verder ontwikkelde
produkten.

Bij bet verder ontwikkelen van een produkt, is het vaak zo
dat de oorspronkelijke kostenstructuur niet meer van toepassing
is op het verder ontwikkeld produkt. Dit kan allerlei oorzaken
hebben zoals: toepassen van andere materialen, toepassen van
andere produktietechnieken, toepassen van fundamenteel
verschillende konstrukties etc •.

Het is daarom raadzaam bij een verder ontwikkeling de
kentallen van de kostenstructuur opnieuw te bepalen. Dit kan
door de konstrukteur aIleen gebeuren, maar het is raadzaam dit
te doen met medewerking van mensen uit de produktie-afdeling,
calculatie-afdeling etc ••

Ais we de kentallen
definieren m.b.v. de index
ontwikkeld produkt met de
definieren:

1) We hebben te maken met vergelijkbare produkten als produkt
Po en P1 dezelfde kostenstructuur hebben. Dus als Po en P1
tot dezelfde produktfamilie behoren (P = produkt).

2) Produkt Po en P1 verschillen wat betreft prestaties en/of
afmetingen. Daardoor verandert in het algemeen niets aan het
vervaardigingsprincipe, waardoor de toeslagsfactoren go en
g1 hetzelfde blijven. Door het veranderen van de afmetingen
zullen de materiaalkosten-aandelen van het verder ontwik
keld produkt verschillen. We spreken nu van een produkt
groep-familie. Er geldt dus voor een produkt-groep-familie:
M'o ~ M'1 en go = g1 •

3) Wordt daarentegen ook het vervaardigingsprincipe van een
produkt veranderd, door b.v. rationalisering van het ver
vaardigingsprincipe, dan spreekt men van verschillende
produktfamilies. Er geldt nu:
go ~ g1 en M'o ~ M1 •

8.4.2. Eostenstructuren. produktiekosten in afh. van stukgroot
tee

Door het vergroten van het aantal te fabriceren produkten
laten zich andere gerationaliseerde vervaardigingsprincipes
invoeren. Daardoor veranderen de vervaardigingskosten. Hoe de
verandering van de stukgrootte in het algemeen doorwerkt op de
vervaardigingskosten, kan d.m.v. de volgende vergelijkingen
weergegeven worden:

met N = stukgrootte.
F = vervaardigingskosten.

Orndat in het algemeen de materiaalkosten per produkt gel~jk

blijven, kunnen we, uitgaande van de vorige vergelijking, voor
de produktiekosten het volgende schrijven:
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H1 = Ho + Fo * (No INi ) 1 /3 of met: Fo = Ho - Ho.
Ho = Ho IHo • •

H1 = H1 * [1 + (l/Ho' - 1) * (No/Ni)1/3.

Hieruit kan voor het nieuwe materiaalkosten-aandeel
(Hi' = Hi/Hi) de volgende verge1ijking bepaald worden:

1/H.· = lIMo' * {M.· + [1 - Ho .] * (No INi ) 1 /3 ).

Deze werkwijze wordt geillustreerd in de onderstaande fig. 19.
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Fig. 19.

8.4.3. Kostenstructuur, produktiekosten in ath. van de bouw
grootte.

We hebben hier te maken met geometrisch dezelfde produkten
die t.o.v. elkaar verschi11en wat betreft de afmetingen. A1s we
een vergrotingsfactor ~l = Lo/L1 definieren kunnen we het
vo1gende zeggen:

* De materiaalkosten veranderen met het bouwvolume van het
produkt:

Ho IHi = ~l 3 •

* De vervaardigingskosten Z1Jn in wezen afhankelijk van de te
bewerken oppervlakken, waardoor we voor de verhouding van de
vervaardigingskosten het volgende kunnen schrijven:

Fo 1Ft =~1 J[ • waarbij 1.8 s x s 2.2

Bij verspanende technieken geldt: x = 1.8 voor massafabricage.
x = 2.0 voor seriefabricage.
x = 2.2 voor enkelfabricage.

Daardoor kunnen we voor het vergroot resp. verk1eind produkt,
de produktiekosten t.o.v. een referentie-produkt definieren
a1s:

H1 = Mo * ~1 3 + [(M1 IMo .) - Ho] * ~l 2 •
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Hieruit kan men m.b.v.
aandeel definieren:

H = M/M' voor het materiaalkosten-

1/Ml' = lIMo' * 1/~1 * (l + ~1 * Mo' - Mo ' ) •

8.4.4. Kostenstructuur, produktiekosten in afh. van de hoeveel
heid toeleverinasonderdelen.

Als een produkt Po bestaat uit een aantal toeleveringson
derdelen Z. en het vergelijkbaar produkt Pl bestaat uit een
aantal toeleveringsonderdelen Zl, dan kan men zich de vraag
stellen in hoeverre de kostenstructuur van Pl t.o.v. Po zich
veranderd heeft. Daartoe nemen we aan, dat de materiaalkosten
van het produkt onderverdeeld zijn in materiaalkosten van de
toeleveringsonderdelen en de materiaalkosten van de zelf
gefabriceerde onderdelen.

M=Mz +Hh.

Het quotient van Mz en M noemen we het toeleveringsaandeel (z).

Mz/M = z.

Er geldt nu: Mz = z * M.
Hh = (l-z) * M.

We kunnen verder definieren :
* Het materiaalkosten-aandeel van de zelf gefabriceerde onder

delen:

* Het materiaalkosten-aandeel van de toeleveringsonderdelen:

Mz' = Mz 1Hz.

Voor de produktiekosten kunnen
veringsaandeel (z), het volgende

Waarmee: H = Hz + H•• met: H = produktiekosten.
Hz = Produktiekosten toelever

ingsonderdelen.
Hb = produktiekosten van de

zelf gefabr. onderdelen.
we, als functie van het toele
definieren:

H = H * [(1 - z)/Hh' + z/Mz'l.

Deze vergelijking kunnen we gebruiken om te kijken hoe de
kosten veranderen als men het aandeel van de toeleveringsonder
delen verandert. We kunnen deze vergelijking dus gebruiken om
te beslissen of we voor de samenbouw van het te fabriceren
produkt, meer of minder toeleveringsonderdelen moeten gebrui
ken.

Tenslotte kunnen we voor het materiaalkosten-aandeel, als
functie van het toeleveringsaandeel (z), de volgende vergelijk
ing afleiden:

H' = (M.' * Hz • ) I ( (l-z) *Mz' + z * M. • I .
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9. DE GROEIKOSTENWET-METHODE.

9.1. Inleidina.

Uitgaand van een kostenmatig bekend ontwerp wordt voor
gelijksoortige onderdelen, machines, bouwgroepen etc. de
groeikostenwet-methode ontwikkeld. Deze groeikostenwet-methode
stoelt op de geometrische gelijkvormigheid en geometrische
half-gelijkvormigheid van produkten.

De groeikostenwet-methode is een methode waarvan men
tijdens de ontwikkelfase van een B.M.-project gebruik kan
maken. Men moet hierbij vooral denken aan de laatste twee fasen
(detailontwerp-fase, realisatie-fase). De nauwkeurigheid die
men in deze fasen nastreeft, ligt in de orde van 10% (zie par.
2.4.2 en par. 3.1). M.b.v. de groeikostenwet-methode is deze
nauwkeurigheid te halen.

Bij de ontwikkeling van de groeikostenwet-methode heeft men
zich de volgende doelen gesteld:

* De methode.moet te gebruiken zijn in allerlei verschillende
bedrijven.

* De door de konstrukteur te beinvloeden parameters moeten zich
in de groeikostenwet-methode laten onderbrengen.

* De oplossingen die verkregen worden zijn bedrijfsspecifiek,
maar moeten m.b.v. eenvoudige regels in een andere situatie
getransformeerd kunnen worden.

* De bedrijfsspecifieke
manier geactualiseerd
een verandering in het
het produkt verandert.

resultaten moeten verder op eenvoudige
kunnen worden, als bijvoorbeeld t.g.v.
fabricageproces de kostenstructuur van

In dit hoofdstuk wil ik een overzicht geven van hoe de groei
kostenwet-methode opgebouwd is, welke grootheden berekend resp.
opgezocht dienen te worden etc .• Vervolgens wil ik een aantal
praktische zaken behandelen, waarna ik het hoofdstuk met een
volledig uitgewerkt voorbeeld wil afsluiten.

9.2. Opbouw van de aroeikostenwet-methode.

De groeikostenwet-methode stoelt, zoals reeds gezegd, op
gelijkvormigheidsbeschouwingen tussen twee produkten, een
referentie-ontwerp en een nieuw-ontwerp. Uitgaande van het
referentie-ontwerp, waarvan de hele kostenstructuur bekend is
(bepaald tijdens de nacalculatie), wordt m.b.v. een nog te
definieren factor (~), de produktiekosten van het nieuw
ontwerp af geschat. Bet verkrijgen van deze factor (~) is dus
de essentiele stap in deze methode.

Men kan deze factor ~ op verschillende manieren verkrij
gen resp. bepalen. Bet is mogelijk de factor ~ te verkrijgen
d.m.v. het vergelijken van de produktiekosten van een referen
tie-ontwerp en het nieuw-ontwerp. Bij deze manier worden de
produktiekosten onderverdeeld in de verschillende kostendelen,
waarna de afzonderlijke kostendelen, verkregen worden d.m.v. de
groeikostenwet-methode.
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Ook is het mogelijk de factor ~ te verkrijgen door het
enkel en aIleen bekijken/vergelijken van de geometrische
afmetingen van het referent ie- en het nieuw-ontwerp. Hierbij is
het dan weI noodzakelijk dat het referentie-ontwerp en het
nieuw-ontwerp behoren tot dezelfde bouwgroep (het handelt zich
dus om dezelfde produkten, die dezeIfde functie hebben, op
dezeIfde manier vervaardigd worden etc., maar die qua grootte
verschillen).

9.2.1. Qpbouw van de produktiekosten.

De produktiekosten z1Jn opgebouwd uit de vervaardigingskosten
en de materiaalkosten:

H = F + M. met: F = vervaardigingskosten.
M = materiaalkosten.
H = produktiekosten.

De materiaalkosten kunnen op een aantal manieren bepaaid worden
(zie ook vorig hoofdstuk). Men kan bijvoorbeeld uitgaan van het
volume of het gewicht van een onderdeel/produkt. Dit Ievert de
volgende twee vergeIijkingen op:

M = KG * G. Met: M = materiaalkosten.
M = ltv * V. G = gewicht [kg].

V = volume [m3 ] •

K" = prijs per gewichtseenheid [fI/kg]
ltv = prijs per volume-eenheid [fl/l1l3 ] •

Deze materiaalkosten kunnen we ook weergeven in grootheden die
de verhouding van de grootte van resp. de materiaalkosten,
materiaalprijzen, gewicht/volume, van referentie-produkt en
nieuw-ontwerp. We definieren daarvoor het volgende:

~M = Ho IM1 ; he;: = KGo IKG1 hv = KVo IKV1 ; ~ = Vo IV1

~e;: = Go IG1 ; ~ = Lo ILl. met: L = lengtemaat [m].

Waarbij met de index 0 en index 1 het referentie-ontwerp
resp. nieuw-ontwerp bedoeld wordt.

We kunnen nu schrijven:

===> ~ = hv * ~3. I
De vervaardigingskosten kunnen verdeeld worden in kosten die
gemaakt worden tijdens het daadwerkeIijk vervaardigen van een
produkt en de kosten die gemaakt worden om de machine(s) voor
te bereiden op bun toekomstige vervaardiging (denk aan inspan
nen van nieuw gereedschap etc.).

De kosten die gemaakt worden tijdens het daadwerkelijk
vervaardigen van een produkt, hangen af van de tijd die beno
digd wordt voor het vervaardigen. In het vorige hoofdstuk heb
ik deze tijd, de tijd per eenheid (Te) genoemd. Deze Te was
als voIgt gedefinieerd:

Te = Th + T. + Ter + Tv = Tg + Ter + Tv.
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T g = Til + TD . Te l' = rusttijd.
T g = grondtijd. Til = hoofdtijd.
Tn = neventijd.
Tv = tijd voor vergaderingen, werkbesprekingen etc •.

De kosten die gemaakt worden om een machine uit te rusten of
weer uit te rusten voor zijn toekomstige taak, hangen af van:
de frequentie waarmee dit (opnieuw) uitrusten dient plaats te
vinden. de gereedschapskosten, de benodigde tijdsduur voor dit
uitrusten etc •• We kunnen dit als voIgt weergeven:

Fl' = I (l/Zk * VGk * t l' k ) •
k

VGk = verreken grootheid
voor de k-de bewer
king/operatie.

Z = stukgrootte.
tl'k = tijd die nodig is om

de machine uit te
rusten voor de k-de
bewerking.

Voor de andere vervaardigingskosten kunnen we schrijven:

Fe = I (VGk * Te k ) .
k

Tel' = tijd per eenheid voor
de k-de bewerking.

Vandaar dat men voor de totale vervaardigingskosten kan schrij
ven:

F = Fe + Fr.

Opmerking:
De factor VGk geeft de kosten per tijdseenheid weer.
Hierin zitten aIle kosten die te maken hebben met
het vervaardigen van een produkt. Denk b.v. aan:
loonkosten, machinekosten, kosten gemaakt voor
hulpstoffen, onderhoudskosten, gereedschapskosten,
energiekosten etc .•

Met de twee vergelijkingen voor de materiaalkosten resp.
vervaardigingskosten, zijn de produktiekosten van een produkt
bepaald.

9.3. Bepalen van de factor .. _._

Bij de groeikostenwet-methode gaat men de produktiekosten
van een referentie-ontwerp en een nieuw-ontwerp met elkaar
vergelijken. Daarvoor definieerd men het volgende:

~ = Ho/Hl. met: HI = prod.-kosten nieuw-ontwerp.
Ho = prod.-kosten ref.-ontwerp.

Met de besproken onderverdeling van de produktiekosten, kunnen
we deze factor (~B) verder uitwerken:

MI + I Fu ~ * Mo + I ~k * FkO

k k
~ = =

Mo + I FkO Ho
k
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Stel dan: aM =Mo/Ho : aF II = FK 0 IHo 4>F II = FK 0 I FK 1 •

dat we aIleen de factor 4>FII nog
tot de gezochte ~, want de
bekend (bepaald tijdens nacal-

Uit deze vergelijking blijkt
hoeven te bepalen om te komen
andere grootheden z1Jn reeds
culatie van bet ref.-ontwerp).

Om de factor ~k te bepalen moeten we FI1 bepalen. Voor
deze bepaling moeten we de kosten die de benodigde produk
tietijden met zich meebrengen schatten. Dit schatten van de
afzonderlijke produktietijden gebeurt m.b.v. de groeikostenwet
methode.

9.3.1. Boofdtijd.

De hoofdtijd is de werkelijke bewerkingstijd. Deze laat
zich uit het ontwerp betrekkelijk makkelijk afleiden. Uitgaande
van de ontwerp-tekening kan men in afhankelijkheid van de
gebruikte materialen, vervaardigingsprincipe etc. de vervaar
digingstijd berekenen. Zoals b.v. de verspaansnelheid, snede
breedte, snedediepte etc .. Uit al deze gegevens is men dan in
staat de hoofdtijd te bepalen.

Voorbeeld:

Het draaien van een as: Th = D * n * B * II (Ve * f).

met: D = diameter van de as.
B = lengte van de as.
I = stapgrootte snedediepte.
Ve = snijsnelheid.
f = aanzetsnelheid.

9.3.2. Neventijd.

Met de neventijd wordt die tijd bedoeld die gebruikt wordt
voor b.v. het opspannen van een werkstuk, het opmeten van een
produkt, het wisselen van een werkstuk of een gereedschap etc ••

Deze tijden kunnen in het algemeen niet worden "gevangen"
in een algemene formule, omdat ze geen onderlinge samenhang
bezitten. In de regel moet de onderlinge samenhang op statis
tiscbe wijze bepaald worden.

In de praktijk blijkt echter, dat er bepaalde relaties
bestaan tussen de grootte van een produkt (soms weergegeven in
produktgewicht) en de lengte van de neventijd. Dit kunnen we
weergeven in de volgende formule:

4>1. = 4>L s = t.1 It. 0 = Ll siLo s •

De waarden van de exp.(x) kunnen afgelezen worden in-de onder
staande tabel!
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W..........eet...1 k .. I
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Xhnlichkeit an Weiitzeligmnehi
nen (aus /16/l

Tabel 2.

De andere tijden Ter en Tv worden aan de hand van praktische
ervaringen afgeschat, z~J staan niet in direkte relatie met het
te produceren produkt.

9.3.3. De grondtijd.

Vaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en
neventijden, maar wordt direkt de grondtijd voor een bepaalde
bewerking bepaald. De grondtijd is als voIgt gedefinieerd:

Deze grondtijd is proportioneel met de tijd per eenheid
(produkt). Ook voor deze zienswijze zijn tabellen beschikbaar
waaruit de exponent afgelezen kan worden.

9.3.4. De tijd die nodig is om een machine uit te rusten (Tr~

De tijd (Tr) is de tijd die nodig is om een machine voor
te bereiden op zijn toekomstig werk. Hiertoe rekenen we het af
en opbouwen van hulpmiddelen en gereedschappen etc .• De erva
ring leert nu dat de uitrusttijd (Tr) "gevangen" kan worden
m.b.v. de volgende vergelijking:

~t r = ~ 0 • 2 • • • • • 0 • 4 = tr t I tr 0 •

Waarmee de verschillende deeltijden en hun invloed op de factor
~t bekend zijn:

~t t = ttt Itt 0 •

Daarmee is de relatie tussen de totale vervaardigingstijd (per
eenheid) van het referentie-ontwerp en het nieuw-ontwerp
bekend. Doordat er een relatie bestaat tussen de vervaar
digingstijden en de vervaardigingskosten is het mogelijk m.b.v.
de factor (~t), de vervaardigingstijd en de daarmee samenhan-
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gende vervaardigingskosten van het nieuw-ontwerp af te schatten
t.o.v. het referentie-ontwerp.

9.4. OpsteIIen van aroeikostenwet-methode voor aeometrisch
geIijkvormiae onderdelen.

Als we de kosten van een onderdeel m.b.v. de groeikosten
wet-methode moeten schatten, is dit relatief eenvoudig. We gaan
hierbij uit van een 3e -graads polynoom:

met: ~z = ZI/Z0.

Opmerkina: De kosten die samenhangen met de tijd (Tr) en het
verschil in stukgrootte waarmee de nieuwe onderdelen c.q.
referentie-onderdelen geproduceerd zijn, wordt geheel verwerkt
in de factor ao. De parameters a3, a2, al zijn de produktiekos
ten-aandelen, die met de bijbehorende geIijkvormigheidsbetrek
kingen ~L 3, ~L 2, ~ groeien.
Verder geIdt: ~al = 1 en 0 ~ a3, a2, ai, ao ~ 1.

1

Enkele voorbeelden van kosten die met de verschillende gelijk
vormigheidsbetrekkingen groeien zijn:

Groeien met ~3: Gewichtsafhankelijke kosten zoals materiaal
kosten, gloeikosten etc ..

Groeien met ~2: Oppervlakte afhankelijke kosten zoals kosten
voor het fijndraaien, voor het schuren, voor
het verven etc. van produkten.

Groeien met ~L : Lengte afhankelijke kosten zoals kosten voor
spiebaanfrezen, draadtappen, afkanten van
produkten en de bij de bewerking optredende
kosten t.g.v. de neventijden.

9.4.1. Geometrisch haIfaeIijkvormige onderdelen.

Voorgaande ziensw1Jze geldt aIleen voor geometrisch ge
lijkvormige onderdelen. Voor onderdelen die geometrisch half
gelijkvormig Z1Jn, moet men de afmetingen ieder afzonderlijk
bekijken. Rierdoor wordt de vergelijking als volgd:

~B = a. * ~ z • + aD _1 * ~](. - 1 + •••••••• + ao.

of te weI:

9.4.2. Bet bepalen van de factoren al met i = 0, 1, 2, 3.

Ret bepalen van de factoren ao, ai, a2, a3 gaat op be trek
kelijk eenvoudige manier met het onderstaande schema.
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mil 'Pt mil 'PL2 mil 'P~
steigen st.ig.n sieigen
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'PH: °3'~ + °2·'PJ!. + 01''P~ • 00
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.3 bis .0 des Grunde~~WU1~S rib]

Fig. 20.

Hierin gaat men de kostenaandelen van de verschillende gelijk
vormigheidsbetrekkingen ~l3, ~l2, ~, ~lO bepalen, in de totale
produktiekosten. Deze werkwijze wordt nog eens geillustreerd
m.b.v. het onderstaand voorbeeld .

OP-llr. Ko.~_. eli. ..o.~... _11. 1.0a t .., dle l'lak. Vo_
a' ,p •••a- ~. '-2 .'.'_ aU '- •••a
p .. L I.... L ..n L

0 100 Materia.l

• 60 " ...........
I " .......
l 10' Het't...

ilOO SCbveUea., ~ G1W1en
6 ~ $ADCletr.
1 IlO """-all...
a 100 10 Ioh........
9 30 '5 ..b....

920 ~ 370 00 HeHJqODH

0.' o l!6 020 05 1 0

~ t. riN cia....ucbte JCVG

I 'It • O••,'t' • O,16'Ll! • O,29t • 0,05 I [IL]-
Fig. 21.
Opmerkina: In al deze formules komt de factor ~L voor, die als

volgd gedefinieerd is:

~ =
Lo

=
lengte-afmeting nieuw-ontwerp.

lengte-afmeting referentie-ontwerp.

VOORBEBLD: Als we de formule:
It

~ = I at * ~t
1 = 1

·epaald hebben en we nemen een geometrisch gelijkvormig onder
deel dat 2 maal zo groot is, dan kunnen we de produktiekosten
van dat onderdeel berekenen door voor~, twee in te vullen en
de vergelijking:

Hq = ~ '* Ho
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9.5. Groeikostenwet-methode voor samenaestelde produkten.

Samengestelde produkten, in het kader van deze paragraaf,
zijn machines of delen van machines die opgebouwd zijn uit
meerdere onderdelen.

Zoals we in de voorgaande paragrafen gezien hebben, is het
mogelijk m.b.v. de groeikostenwet-rnethode kosten te schatten
van geometrisch gelijkvormige en geometrisch half-gelijkvorrnige
onderdelen. Hoe men de groeikostenwet-methode ten uitvoer
brengt bij bouwgroepen, machines of delen van machines is
onderwerp van deze paragraaf.

De groeikostenwet-methode voor samengestelde produkten
moet als volgd uitgevoerd worden:

* Het samengestelde produkt wordt uitgesplitst in zijn onder
delen.

* Voor deze onderdelen bepaalt men de functie:

3

~B j = 1:al j * ~ 1 •
1 =1

* Voor elke exponent (~ll) worden de waarden al J (j => jd e

onderdeel van samengesteld produkt) gewogen met het kos
tenaandeel van het desbetreffende onderdeel j, in de totale
(sarnengestelde) produktkosten. Voor deze weegfactor gaat men
uit van het kostenaandeel van het overeenkomstig onderdeel j*
(in het referentie-ontwerp) in de totale (samengestelde)
produktiekosten van het referentie-produkt.

al J = 1: « HJ 0 * al J ) / 1: Hk 0 ) •
J k

* Als we aIle waarden alJ (voor een specifieke ~ll) afgewogen
hebben, kunnen we de factor alB bepalen d.m.v. sommering van
de afgewogen factoren alj .

* We kunnen nu de nieuwe functie ~ beschrijven als:

~ = 1: al * ~l 1 •
1

Deze werkwijze wordt met het volgend voorbeeld geillustreerd:

Stel een bouwgroep van een machine is opgebouwd uit een onder
deel A, onderdeel B en onderdeel C. Om deze onderdelen samen te
voegen heeft men te maken met montage-kosten ter grootte van
fl. x,- eenheden.

is gekozen voor een bouwgroep metAls de referentie-bouwgroep
de volgende kosten opbouw:

Onderdeel A
Onderdeel B
Onderdeel C

- Montage-kosten

Totale kosten ref.-ontwerp

31366 GE.
27631 GE.
15351 GE.

4880 GE.

79228 GE.
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Voor het nieuw-ontwerp hebben we de volgende vergelijkingen
bepaald:

Onderdeel A: ~B A = O. 26~L 3 + O. 22~L 2 + O. 42~L + 0.1.

Onderdeel B: ~BB = 0.37~l3 + 0.24~l2 + 0.29~l + 0.1.

Onderdeel c: ~c = 0.08~l3 + 0.40~L2 + 0.21*l + 0.3.

Montage : ~ H = O. 95*1 + O. 05 •

Om nu de functie ~t te vinden moeten we de factoren wegen. Dit
gebeurt op de volgende manier:

83 J =

82 J =

al J =

31366 * 0.26 + 27631 * 0.37 + 15351 * 0.08
= 0.25.

79228

31366 * 0.22 + 27631 * 0.24 + 15351 * 0.40
:= 0.25.

79228

31366 * 0.42 + 27631 * 0.29 + 15351 * 0.21 + 4880 * 0.95

79228

== 0.37.

31366 * 0.10 + 27631 * 0.10 + 15351 * 0.30 + 4880 * 0.05
80 J =

79228

:::: 0.13.

Waardoor de functie ~t bepaald is:

~T = 0.25 * ~3 + 0.25 * ~2 + 0.37 * ~ + 0.13.

9.6. Slotopmerkinaen.

We hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien dat het
mogelijk is m.b.v. de groeikostenwet-methode de kostenstructuur
van onderdelen, samengestelde produkten etc. te bepalen. Deze
groeikostenwet-methode is gebaseerd op de vergelijking van
produkten. Produkten die niet aIleen tot de zelfde produktfa
milie dienen te horen, maar daarnaast ook nog geometrisch
gelijkvormig of half-gelijkvormig dienen te zijn. Door deze
beperkingen moet deze methode steeds helemaal doorgevoerd
worden als men andersoortige produkten kostentechnisch wil
afschatten. Dit vergt erg veel tijd !

Toch vind ik het belangrijk deze methode hier op te
voeren, omdat men binnen een bedrijf in het algemeen Cuit
zonderingen bevestigen de regel) maar een klein assortiment van
wezenlijk verschillende produkten maakt. Het is nu met deze
methode mogelijk, dit klein aantal wezenlijk verschillende
produkten door te rekenen en voor elk wezenlijk verschillend
produkt de kostenstructuur op te stellen. Door deze methode is
het mogelijk ook andere "grootten" van een bepaald produkt
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door te rekenen.
Deze methode

gevoerd worden.
van 5% tot 10%.
door:

kan
De

De

op een zeer nauwkeurige manier door
nauwkeurigheden liggen in de orde-grootte

onnauwkeurigheden worden geintroduceerd

de

het

* Bet onnauwkeurig bepalen van de kostenstructuur van het
referentie-ontwerp (tijdens de na-calculatie).

* Bet onnauwkeurig bepalen van de totale produktiekosten van
het referentie-ontwerp.

* Bet onnauwkeurig bepalen van de kostenstructuur van
nieuw-ontwerp.

* Bet verkeerd indelen van de bepaalde bewerkingen bij
verschillende gelijkvormigheidsbetrekkingen (~1) etc ..

* Bet verkeerd afwegen van de parameters alJ.
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10. PRACTISCHE ERVARINGEN.

Bet schatten van kosten van een project is een moeilijke
zaak en wordt ook in de praktijk als moeilijk ervaren. Dit
geldt vooral voor projecten die nieuw zijn. De nieuwheidsgraad
van een project bepaalt in hoge mate de moeilijkheidsgraad en
de nauwkeurigheid van een kostenschatting. nit is niet zo
verwonderlijk want bij volledig nieuwe projecten kan men geen
relaties ontdekken met vroegere projecten.

om nu iets te kunnen zeggen over de nieuwheidsgraad van
een B.M.-project, maken we een onderverdelen naar:
produkt - proces - produktiemachines. De mate van nieuw z1Jn
van een project, hangt af van de bekendheid t.a.v. het produkt,
het proces, de produktie-machine. We kunnen nu drie moeilijk
heidsgraden definieren:

moejl.3.

, WloeiL. 1.

moei!. 2.

Machine )
----:~

------_.~
-------------- Fig. 22.

Bet schatten van de kosten van een nieuwe machine, waarbij het
proces en het produkt bekend is (moeilijkheidsgraad 1) gaat met
veel minder moeite en met een grotere nauwkeurigheid dan het
schatten van kosten van een project met moeilijkheidsgraad 3
(zowel produkt, als proces, als machine zijn onbekend).

10.1. Opzetten van een project.

Om een project nu te kunnen starten moet men een project
goedgekeurd krijgen. Daarvoor dient men een procedure te volgen
die voor elk bedrijf verschillend is. Tijdens het doorlopen van
deze procedure krijgt men een beeld van het voorliggende
project. De procedure behelst ook het invullen van verschil
lende formulieren, die ter goedkeuring worden afgegeven aan een
"hogere" instantie. Als het project goedgekeurd is, kan men
starten met het project. Zo'n project kan men onderverdelen in
een aantal fasen en mijlpalen.

Initiatie-fase

voorstudie
fase

0
N Vaor-
T antwerp.
W
I
K Detail-
K antwerp.
E

Mijlp. 0

Mijlp. 1

Mijlp. 1.1

Start project.

Gebruikersspec.
akkoord klant.

Gebruikersspec.
Funct. spec.
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Mijlp. 1.2L
F Realisatie
A fase.
S
E

Intergrale

~aanloop-
fase.

Fabricage

J-aanloop.

Fabricage

Mijlp. 2

Mijlp. 3

Mijlp. 4

Mijlp. 5

Detail-ontwerp
akkoord.

Beperkte produkt
vrijgave.

Einde B.M.-proj ..

Vrijgave proces +
machine.

Fig. 23.

Binnen een bedrijf {bedrijfsonderdeel} heeft men een precies
beeld van deze projectvoortgang. Uit vroegere projecten kan
men afleiden wanneer een bepaalde mijlpaal bereikt is, hoeveel
tijd de verschillende projectfasen vragen, hoe de verhouding
van deze {deel}projecttijden is etc .. Ook staat precies vast
wat in een projectfase van welke instantie verwacht wordt. Uit
deze gegevens is het mogelijk de kostenverhoudingen van de
verschillende projectfasen te berekenen.

10.2. De projectleider.

Het is nu de taak van de projectleider/-coordinator het
project te leiden, te coordineren. Dit leiden van een project,
stoelt op de ervaring en kundigheid van de persoon in kwestie.
De projectleider bepaalt wie, wanneer, welk deel van het
project uitvoert. Daarvoor maakt de projectleider in het
algemeen gebruik van een strategie, waardoor hij problemen op
een gestructureerde manier aanpakt.

Nadat de projectleider het werk verdeeld en uitgegeven
heeft aan de verschillende mensen, gaat hij de voortgang van
de werkzaamheden controleren. Hij is de centrale man waar aIle
gegevens zich bevinden en waar aIle gegevens naartoe gespeeld
worden. De projectleider is, als hij het project goed opgezet
heeft, steeds op de hoogte van de gang van zaken. Bij eventuele
stagnaties, moet hij de kapaciteiten hebben, het project voort
te zetten, door het nemen van maatregelen en beslissingen.

De projectleider heeft ook als taak de direktie van een
bedrijf, op de hoogte te stellen van de gang van zaken binnen
een project. Hij is hen uitleg verschuldigd bij eventuele
stagnaties binnen het project.

De projectleider is de centrale man, waar aIle gegevens
zich bevinden. Het is logisch dat een projectleider ook gege
vens betreffende de kosten van het totale project, met een
onderverdeling van de kosten naar de deelprojecten, heeft.

Het schatten van kosten van een project is een moeilijke
klus voor veel werktuigbouwkundige ingenieurs, omdat het
kostenaspect sterk verweven is met "andere disciplines van een
project. Het is nu de kunst, de afhankelijkheid te onderkennen
van de verschillende disciplines binnen een project, met het
kostenaspect.
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Het schatten van kosten kan op verschillende tijdstippen
binnen een project gebeuren, daarbij wordt steeds van andere
gegevens gebruik gemaakt. Het is logisch dat kosten, die aan
het begin van een project geschat worden onnauwkeuriger zijn
dan kosten die geschat worden tijdens de voorcalculatie. Toch
is het van groot belang om de kosten in een zo vroeg mogelijk
stadium af te schatten, omdat daarmee de mogelijkheid wordt
geschapen de voortgang van het project kostentechnisch te
beinvloeden en te controleren.

Verder kan afgeschat worden, welke delen binnen "het
project kostentechnisch bet belangrijkste zijn, waardoor men
daar de meeste aandacht op kan richten.

De projectleider dient het kostenplaatje in een zo vroeg
mogelijk stadium van het project te weten. Het opstellen van
een kostenplaatje doet de projectleider met medewerking van
verschillende mensen van verschillende disciplines binnen en
buiten een bedrijf. Hierbij wordt gedacht aan (hoofd)konstruk
teurs, mensen van de calculatie-afdeling, leveranciers, fabri
kanten etc .. De ervaring leert de projectleider, hoe hij een
kostenplaatje moet opstellen.

Om een goede samenwerking tussen projectleider en de
verschillende mensen, die bij het project betrokken zijn, te
waarborgen, is het van groot belang dat de projectleider goede
contactuele eigenschappen heeft. Hij moet proberen de verschil
lende mensen bij het project te betrekken of hen voor het
project te interesseren, waardoor men het gevoel heeft, naar
een gezamenlijk doel te streven.

De projectleider kan op verschillende manieren mensen bij
een project betrekken. Hij kan naar de verschillende mensen
toes tappen en hen om hun visie vragen t.a.v. het project of
een deelproject. Hij kan verder de mensen aanschrijven en hen
om een concept/ontwerp vragen, waarbij ook een prijsindicatie
gegeven dient te worden. Deze taktiek schept al direkt een band
tussen de projectleider en de aangeschreven persoon.

Als een projectleider een ervaren man is, ziet hij reeds
in een vroeg stadium welke "projectdelen" men kan kopen en
welke projectdelen men zelf moet ontwerpen en maken. Zo zijn
we gekomen tot de derde manier waarop de projectleider, mensen
bij een project kan betrekken.

Heel vaak wordt aan leveranciers van bepalende machines,
installaties, gebouwen etc. gevraagd, een bijdrage te leveren
aan het project, in de vorm van het leveren van hun
produkt(en). Hierbij wordt dan, door de projectleider, direkt
de prijs van hun produkt(en) gevraagd. Deze prijsindicaties
zijn in het algemeen vrij nauwkeurig omdat, leveranciers,
fabrikanten steeds met dezelfde soort produkten handelen,
waardoor het een kwestie van ervaring geworden is, hoe de groot
kosten voor het ontwerpen, fabriceren, monteren en eventueel
installeren van hun produkt(en) zijn.

Voor de projectleider is het een geruststelling, als hij
een deel van zijn project kan uitbesteden aan leveranciers/
fabrikanten. Daarmee ligt het (deel)project, uitgevoerd door
deze groep, voor het grootste gedeelte vast. Want er wordt
verondersteld dat de leveranciers/fabrikanten hun "project
deel" voor het afgesproken tijdstip en voor de afgesproken
prijs etc. leveren.
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10.3. Bet maken van een kostenschatting.

Bet maken van een kostenschatting gebeurt in de praktijk
op verschillende tijdstippen binnen een project. De eerste
kostenschatting wordt gemaakt aan de hand van eventuele voor
studies. Hen probeert de grootte-orde van de kosten van een
project af te schatten (nauwkeurigheid 25% + 35%), waarmee men
een budget kan aanvragen, zodat men met het project kan star
ten.

In de ontwikkel-Iontwerpfase moet men schattingen maken
van een produkt, machine etc., waarvan nog heel weinig infor
matie bekend is. Het is ook in deze fase dat er grote fouten
ontstaan bij de kostenschattingen. Bet is echter toch belang
rijk vooral in deze projectfase de kosten te schatten, omdat
vooral deze fase sterk bepaalt hoe het kostenplaatje van het
totale project eruit komt te zien. De kostenbeinvloeding/kos
tenverantwoording in deze projectfase is heel groot, terwijl
de kosten, die deze projectfase met zich meebrengt, rond de
10% a 15% van de totale projectkosten geraamd kunnen worden.
Dit aspect van kostenverantwoording en kostenbeinvloeding
wordt weergegeven in de volgende plaatjes.

tOOr---"'T""---,---__r-------,

E_kluftg A,lleils_· Einkouf -..an"",

-.......tIDft w.iluftg Mal.....1- IIIIttrift
...'1..... ICholl

Kgst,o'utlequog unci Kostenverursachuna In den
Unltrn,hme0sbereichen C.JJ

Fig 24.

Bij het schatten van kosten in
ring van de persoon in kwestie
calculator/-leider) een grote
trouwbare kostenschattingen ( ±

Koetenverantvortung der Konetruktion fUr
verechtedene Betriebsbereieh, [21]

Fig 25.

de projectfase speelt de erva
«hoofd)konstrukteur, project
role Het is niet mogelijk be
10% streeft men in deze pro
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jectfase na) te maken van een project, als men geen ervaring
heeft met gelijksoortige projecten, zeker in deze eerste
projectfase niet. Uit toetsen is gebleken dat het nog extremer
is. Er is namelijk gebleken dat als men een aantal personen,
met Ifdezelfde" ervaring en kwalificaties, een ontwerp (waarvan
ontwerptekening, stuklijst etc. bekend is) kostentechnisch laat
afschatten, er gigantische verschillen optreden. Waaruit
duidelijk naar voren komt, dat zelfs voor een ervaren man het
schatten van kosten van een volledig bekend ontwerp een moei
lijke klus is.

In de volgende fasen van het B.H.-project worden ook nog
schattingen gemaakt. Bij deze schattingen streeft men steeds
een nauwkeurigheid van ± 10% na. Deze schattingen (niet aIleen
kostenschattingen) worden gemaakt om de projectvoortgang te
controleren en/of eventueel bij te stellen.

In het algemeen is men van mening dat de totale project
kostenschattingen van werkelijk nieuwe projecten, niet nauw
keuriger dan ± 10% doorgevoerd kunnen worden, deze mening
stoelt op ervaringen. Als we namelijk een project in zijn
geheel bekijken, zien we dat we in de laatste fasen van een
project te maken hebben met de integrale aanloopfase (B.H.
project) en de fabricage aanloopfase. Deze fasen zijn heel
onzeker, men kan de moeilijkheden die deze fasen met zich
meebrengen heel moeilijk vooruitzien. Vandaar dat men voor deze
fasen geen kostenschatting nauwkeuriger dan ± 20% mag verwach
ten, waardoor een totale projectkostenschatting van minder dan
10% uitgesloten kan worden.

De offers die men brengt voor het maken van een kosten
schatting, blijken in de praktijk nog al te verschillen.
Dikwijls worden er zeer globale kostenschattingen gemaakt, die
vaak niet meer dan ± ~ uur/een uur tijd vergen. De nauwkeurig
heid van deze schattingen is dan natuurlijk niet erg hoog. Als
het kostenaspect van een project erg belangrijk is, gaat men
veel meer tijd aan een kostenschatting besteden. De relaties
tussen offers, nauwkeurigheden en projectgrootte worden in par.
3.2. weergegeven.

In de praktijk blijkt dat men aan een project, in de grootte
orde van f100.000,-, ongeveer 4 uur tijd besteedt voor het
maken van een kostenschatting!

10.4. Waarom een kosten .chattina en .at .ordt ermee gedaan?

De vraag, waarom men kosten schat en wat men met een
kostenschatting denkt te doen, is van groot belang naar mijn
mening. Vandaar dat ik die vraag gesteld heb tijdens de ge
sprekken. Dit heeft geresulteerd in het volgende:

• Om een investeringsbeslissinq te ondersteunen voor al of
niet mechaniseren.

• Om een orientatie produktcalculatie mogelijk te maken.
• Om tot de meest efficiente konstruktiekeuze te komen (afwegen

van alternatieven).
• T.b.v. kostenvergelijkinq met derden (als basis voor order

acceptatie).
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· T.b.v. kapaciteitafstemming binnen de diverse uitvoerende
groepen (tekenkamer, werkplaats, montage(proefafd.) etc.)

· Voor het maken van bedrijfsvergelijkingen.
• Voor het volgen van de kosten (in tijd en geld per uitvoer

der) van het te bouwen prototype.

10.5. Kostenschat methoden in de praktijk.

Het schatten van kosten blijkt moeilijk te Z1Jn in de
eerste fasen van een project. Naarmate een project vordert,
neemt het aantal onbekende parameters af en daardoor de
nauwkeurigheden t.a.v. de schattingen toe. Bij deze onder
zoekopdracht is ook gekeken naar methoden waarvan men in de
praktijk gebruik maakt, tijdens deze eerste fasen van een
B.H.-project. Hierbij kwamen twee methoden steeds weer naar
voren.

1} Het schatten van kosten van een B.H.-project, d.m.v. het
kijken naar het aantal bewegingen wat door de B.H.-machine
uitgevoerd moet worden. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt
tijdens de voorstudie-fase van een B.H.-project.

2) Het schatten van de kosten van een B.H.-project d.m.v. het
schatten van het aantal ontwerptekeningen en het daaraan
vasthangend aantal ontwerpuren (kosten) etc .. Hiervan maakt
men vooral gebruik tijdens de voorontwerp-fase en detailont
werp-fase.

Deze methoden zou ik vervolgens summier willen behandelen.

10.5.1. Kostenschatten d.m.v. het bekijken van het aantal
bewegingen.

Om nu kostenschattingen te kunnen doorvoeren
het aantal bewegingen van de machine, moet men
afspreken wat men bedoeld met een beweging.

met als "input"
eerst duidelijk

Def.: Een beweging is een verplaatsing, benodigd voor het
uitvoeren van een beweging (b.v. lassen, buigen, knippen) of
handeling (b.v. transporteren, centreren, tasten, meten).

Het aantal bewegingen is de optelsom van aIle bewegingen die
nodig zijn om aIle bewerkingen en/of handelingen uit te voeren,
tot stand te brengen.

Bepalen van het aantal bewegingen.

* De beweging in een machine moeten worden weergegeven op het
door de konstrukteur vervaardigde "tijdvolgorde-diagram"
(zowel mechanisch, pneumatisch, hydraulische als electrische
gecommandeerd bewegingen). Zie onderstaand voorbeeld.
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SCHEMA BEHANDElINGSVOLGORDE:

VERKLARlIlG TOEGEPASTE SYt!IlOLEH.

SYHllOOl BEUNlIIlG TOELICHTltll\

AAIl-/AFLEVER

~
Ong!'ordend Ongeordende un- resp. Iflevertoestand van

TOESTAllD
....II~ produkten.

~
Geordende aan- resp. aflevertoestand van

Geordend , produkten in b.v. containers, bretten of
pakket.

~ Geordend II Georde~de aan- resp. aflevertoesland van
produkten in strook •

AY.T1VITE IT E] •
Ordenen Het mechanisch ordenen van produkten

(door trilvuller, vultronrncl o.Ld.)

[] Het d.rn.v. een mcervoudige. mechanischp.,
Hanipulere!' bewegin9 brengen van het produkt naar de

volgende positie•

.
Het d.m.v. een enkelvoudige, mechanische-. Verplaatsen opzetbeweging brengen van het produkt
naar de volgende positie.

._"- - ._- . - -- -.-._.

H Handeling Een -handmatig- uitgevoerde handel1ng 1111
het produkt en/of gereedschap.

0 Bewerken Het bewerken wan het produkt
(het produkt ondergaat een veranderfng).

0
-.

Meten Het meten van produktkwaliteit en/of .an~

wezlgheid.

9 Wachten Het wachten op de YolDende aktiviteit op
de IIilchine.

.-
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begrip tijdvo1gorde-diagram afspraken
worden, zodat iedereen die met het

moet werken, precies weet wat er
diagram etc .•

* Het aanta1 wordt bepaa1d door het optellen van a1 de bewe
gingen in dit tijdvo1gorde-diagram.

* Om de kans op misverstanden zo klein mogelijk te houden, is
het noodzakelijk, het aantal bewegingen met meerdere mensen
tezamen te bepa1en {b.v. project1eider, (hoofd)konstrukteur
etc.). Dit i.v.m. het feit dat:
- 2 identieke bewerkingen en/of hande1ingen waarvan de

bewegingen ge1ijktijdig p1aatsvinden, niet separaat vermeld
worden in het tijdvo1gorde-diagram. Het aanta1 bewegingen
welke hierop betrekking hebben moe ten dan met 2 vermenig
vu1digd worden.
Doordat er bij het
gemaakt dienen te
tijdvo1gorde-diagram
bedoeld wordt met het

* Als we aIle bewegingen geteld hebben, kunnen we voor elke
beweging apart bepalen wat de prijs zal Z1Jn om de beweging
uit te voeren. Hen kan hierbij ook vergelijkingen trekken met
reeds eerder gemaakt machines.

N.B.: De prijs die men voor een beweging moet bepalen worden in
het algemeen gewaardeerd in uren (ontwerpen, maken etc.). Dit
heeft als voordee1 dat deze uren geherwaardeerd kunnen worden
bij veranderingen in technieken of zienswijzen. De daaraan vast
hangende kosten kunnen m.b.v. het opdat tijdstip ge1dend
uurtarief bepaald worden.

10.5.2. Kostenschatten d.m.v. het bekijken van bet aantal
tekeningen.

* Leg het project precies vast.

* Splits het totale project op in
opsp1itsen krijg men een vee1 beter
ject.

dee1projecten. Door dit
overzicht van het pro-

* Schat per deelproject het aantal onderdelen. Dit kan men doen
aan de hand van soortgelijke vroegere projecten.

* Aantal onderdelen ==> aantal tekeningen schatten (ervaring).

* Schat bet aanta1 benodigde ontwerp-uren.
Bij deze stap maakt men gebruik van een tweetal vuistregels:
1) Het tekenen/bedenken van een antwerp vergt 6 tot 15 uur

per tekening, afbankelijk van de nieuwheidsgraad van het
onderdeel.

2) Het detailleren van een "goed" voorontwerp kost ongeveer 4
uur per tekening (A-4ve1).

* Tel bij de benodigde tijd voor het tekenen van
keningen ± 30% van de geschatte tijd op, om
merkte ontwerpen te compenseren.

de ontwerpte
de niet opge-

* Beschouw minimaa1 3 schattingen, dit geeft enige houvast en
een redelijke marge.
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Als we te maken hebben met een project/onderdeel met
nieuwheidsgraad 1 ===> neem de kosten (offers) van de
optimistische schatting en tel daar ± 30% kosten (offers)
bij Ope
Als we te maken hebben met een project met nieuwheidsgraad
3 ===> neem de kosten (offers) van de pessimistische
schatting en vermenigvuldig dat met een factor 1,5.

10.6. Vuistregels, hulpmiddelen, aanbevelingen uit de praktijk.

Een aantal vuistregels, hulpmiddelen, aanbevelingen die tijdens
de gesprekken naar voren zijn gekomen zou ik hier de revue
willen laten passeren.

- Voor dat je met een project begint moet je ervoor zorgen dat
het project goed gespecificeerd is. Hen moet precies de
projectgrenzen aangeven, de eisen en de wensen vastleggen
etc .. Als dit niet nauwkeurig wordt vastgelegd kan men nooit
een goede kostenschatting maken, omdat men te flexibel is in
de projectuitvoering. Verder zijn er geen mogelijkheden een
goede discussie op gang te brengen tussen "consument" en
producent, omdat men niet precies weet wat men will Een
andere uitvoeringsvorm van een project brengt meestal andere
kosten met zich mee. Het is dus zaak het project van het
begin af aan goed te specificeren. Dit gebeurt in de praktijk
op de volgende manier:

Gebruikersspecificatie ====>
technische specificatie.

functionele specificatie ====>

Bij het schatten van de projectkosten moet men steeds probe
ren projecten uit het verIeden te vinden die vergelijkbaar
zijn met het nieuwe project. Daarvoor heeft men enig houvast
voor het maken van een kostenschatting, men heeft enig idee
van de afzonderlijke kostendelen van het project en hoe deze
zich t.o.v elkaar verhouden.

- Een project moet men nooit proberen in een keer te schatten
of op te lossen. Splits het project in deelprojecten, zodat
men het project beter kan overzien en verwerken.

Het is raadzaam de kosten van een project achteraf te cal
culeren (nacalculatie) en te verwerken in b.v. grafieken,
tabellen etc .• Daardoor verkrijgt men op den duur een be
drijfsspecifiek archief dat in de toekomst hulp kan bieden
bij het schatten van b.v. kosten, voor vergelijkbare (deel)
projecten.

Ben vuistregel waarvan vaak gebruik gemaakt wordt is:

Ontwerp-Iontwikkelkosten
1

fabricagekosten
1

. montage-/instal.-kosten
1

Op basis van nacalculaties hebben verschillende mensen,
waarmee ik een gesprek gevoerd heb, geopperd dat deze ver
houding tegenwoordig iets aan het verschuiven is en weI:
1.5 . 1 . 0.8.
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Binnen een bedrijf hebben we in het algemeen te maken met een
grote papierenstroom. Deze hoeveelheid aan informatie is voor
veel bedrijven moeilijk in de hand te houden. Niet aIle
informatie hoeft naar een bepaalde persoon binnen een bedrijf
verzonden te worden, maar voor de projectleider is het zaak
steeds op de hoogte te zijn van aIle zaken rond het project.
Daarbij kan hij gebruik maken van formulieren, gesprekken,
vergaderingen, telefoon etc .. Al deze informatie moet hij op
een gestructureerde manier opslaan, bewerken en verwerken.
Het gebruik van standaardformulieren die door het bedrijf
circuleren en door de specifieke mensen op de specifieke
plaatsen ingevuld worden, kan een groot hulpmiddel zijn voor
de projectleider.

In het voorgaande hebben we gezien dat het heel waardevol,
maar ook moeilijk is, Kosten in een zo vroeg mogelijk stadium
van het project af te schatten. Dit schatten van de kosten is
een belangrijke taak van de konstrukteur. Hiermee krijgt hij
inzicht in de kostenstructuur van zijn ontwerp, waardoor hij
alternatieven tegen elkaar kan afwegen. De konstrukteur
bepaalt ook in hoge mate wat de Kosten zijn, die in de
toekomst gemaakt worden bij de uitvoering van het project.

Voor de konstrukteur zijn een aantal hulpmiddelen in de
handel waarmee hij kan konstrueren en tegelijkertijd de
kosten, die samenhangen met zijn ontwerp, kan afschatten.
Zo'n hulpmiddel is bijvoorbeeld het "Kosten Informatie
Systeem (KIS)".

KIS is aan het CAD-systeem gekoppeld, waardoor voor de
ontwerpen die gemaakt zijn m.b.v. het CAD-systeem, direkt de
Kosten van de ontwerpen afgeschat kunnen worden. Dit is een
snelle manier om Kosten te schatten, maar tevens ook een
hulp voor de konstrukteur om kosten-gericht te konstrueren.

Het is aan te bevelen de vorderingen van een project niet
aIleen door de projectleider te laten bewaken, maar ook mede
te delen aan de bij het project betrokken mensen. Hierdoor
kunnen ze hun eigen vorderingen toetsen en eventueel bijstel
len.

De resultaten van de vorderingen kunnen gepresenteerd
worden op een formulier waarop de geraamde kosten/offers
staan en de tot nu toe bestede uitgaven/offers. Verder kunnen
ook gegevens betreffende de nog te besteden tijd, de reeds
bestede tijd etc. verstrekt worden, waardoor de mensen
strikter naar plan werken.

- De mensen binnen een bedrijf streven naar een gemeenschap~

pelijk doel zoals zoveel mogelijk winst maken, goed produkt
afleveren, klanten tevreden stellen etc •. Vaak blijkt dat
binnen een bedrijf de afdelingen los van elkaar een bepaald
doel nastreven, waardoor het gemeenschappelijke doel vaak
bij lange na niet gehaald wordt. Men moet binnen een bedrijf
en binnen een project ervoor waken, dat er gewerkt wordt in
afzonderlijke groepen of afdelingen.

Het is de taak van de projectleider om dit, binnen een
project, te voorkomen. Hierbij is het van groot belang hoe
een projectleider zich t.o.v. zijn medewerkers opstelt, hoe
zijn contactuele eigenschappen zijn etc .. Dit werkt niet
aIleen door in de (goede) voortgang van het project, maar is

67



ook van groot belang bij b.v. het maken van een kostenschat
ting. Cijfers zijn in het algemeenmakkelijker te verkrijgen 
van mensen als ze zich ~~n .voelen met het project! 

( 
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11. CONCLUSIES.

Zoals ik tijdens de bespreking van de projectstrategie
reeds gezegd heb, zou ik als laatste een aantal conclusies
willen trekken t.a.v. de onderzoekopdracht.

Het was eerst de bedoeling op deze plaats een vergelijking
te trekken tussen de bestudeerde literatuur en de ervaringen
opgedaan tijdens de gesprekken. Aangezien ik tijdens de ge
sprekken tot de conclusie ben gekomen dat de methoden, vuist
regels etc. die beschreven staanin de literatuur, niet of
nauwelijks bekend waren bij de mensen in de praktijk, laat
staan gebruikt worden, is het bijna onmogelijk de praktische
ervaringen en de bestudeerde literatuur met elkaar te vergelij
ken. En toch denk ik dat in de besproken hoofdstukken(zowel
gehaald uit de literatuur, als naar aanleiding van de gesprek
ken) een aantal facetten steeds weer naar voren komen.

Steeds zien we dat het project niet als geheel wordt
bekeken, maar uitgesplitst wordt in deelprojecten. Deze deel
projecten worden dan kostentechnisch geschat, hierbij maakt
men, afhankelijk van de gebruikte methode, steeds van andere
ingangsgrootheden gebruik. De vorm van de ingangsgrootheid is
afhankelijk van het moment waarop de kostenschatting binnen een
project wordt uitgevoerd.

Ook gaat men bij aIle methoden steeds kijken naar vroegere
projecten. Men probeert het te schatten project te vergelijken
met vroegere projecten, waarvan de relatie tussen de ingangs
grootheid (heden) en de kosten bekend zijn. Om nu een goede
kostenschatting te kunnen doorvoeren, is het dus van belang
dat de resultaten van vroegere projecten nagerekend zijn
(nacalculatie). Hierbij worden de resultaten vaak in tabellen,
grafieken etc. verwerkt. Deze kunnen bij de toekomstige (kos
ten)schattingen een groot hulpmiddel zijn. Het is dus zeer
belangrijk dat een nacalculatie doorgevoerd en verwerkt wordt.
En toch zien we heel vaak dat men geen of weinig aandacht aan
dit verwerken van de resultaten besteedt. Dit komt dan vooral
omdat men de prioriteiten ergens anders legt. Het verwerken van
de resultaten van de nacalculatie kost tijd en dus geld,
waardoor het vaak "vergeten" wordt.

Ook is men in het algemeen van mening dat een ervaren man
de kosten van de deelprojecten moet schatten. Hensen die geen
of weinig ervaring hebben met het soort projecten waarvan men
de kosten moet schatten, zijn niet instaat goede (met de
gewenste nauwkeurigheid)kostenschattingen te maken. Verder kan
nog gezegd worden dat niet aIleen ervaring vereist is, maar ook
de feeling voor deze problematiek. Enkele mensen hebben deze
feeling en zijn daardoor instaat goede schattingen te maken met
betrekkelijk weinig moeite.

Wat mij weI opgevallen is, is dat de besproken vuistregels
in het laatste hoofdstuk, bij bijna aIle gesprekspartners
bekend waren. Steeds kwamen dezelfde vuistregels boven water
als ernaar gevraagd werd, terwijl elke persoon toch zijn eigen
aanpak bleek te hebben t.a.v. het kostenschatten.
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Wat mij een aantal malen op het hart gedrukt is en wat ook
meerdere malen gevonden is in de literatuur, is de noodzaak van
het goed definieren/specificeren van het probleem/project. Dit
blijkt een eerste vereiste te zijn om het project op te kunnen
lossen. Ook voor het kostenschatten blijkt het goed specifice
ren van een project noodzakelijk te zijn om de projectkosten
te kunnen schatten. Men moet weten wat er gevraagd is!

Opmerkingen:

Als laatste zou ik een aantal" opmerkingen willen plaatsen
n.a.v. de gevolgde werkwijze volgens de projectstrategie.

* Het werken volgens de projectstrategie is goed verlopen.
Nadat het plan voor de onderzoekopdracht gemaakt en goedge
keurd was, ben ik aan de slag gegaan. Toen bleek al snel dat
de planning aangehouden kon worden zolang ik niet afhankelijk
was van andere mensen. Het is heel moeilijk gesprekken met
andere mens en in te plannen in de plan-fase van de project
strategie. Toen de gesprekken eenmaal ingepland waren, bleek
het vervolgens heel moeilijk te zijn de gesprekken ook op de
aangegeven data af te handelen, ondanks het feit dat de
afspraken voor een gesprek ruim op tijd gemaakt werden ( ± 2
weken voor het gesprek).

* Tijdens de plan-fase in de projectstrategie heb ik voor het
uitwerken van het tussen-rapport en het eindrapport resp. 1.5
week en 2 weken ingepland. Dit blijkt na het uitvoeren van
deze onderzoekopdracht veel te weing te zijn geweest. Vandaar
dat ik voor deze werkzaamheden in de toekomst meer tijd dien
uit te trekken.

Als ik op de vraag, of ik met deze onderzoekopdracht aan de
opdracht/verwachtingen heb voldaan, moet antwoorden, zou ik het
volgende zeggen.

De opdracht luidde: zoek een aantal vuistregels, methoden
waarmee men kosten kan schatten van projecten.
In het voorgaande rapport heb ik een aantal methoden opgesomd/
beschreven waarmee het mogelijk is kosten te schatten. Ik heb
bewust de beschreven methoden gekozen, omdat die methode van
algemene aard zijn en algemeen toepasbaar moeten zijn in
verschillende bedrijven. Verder ik heb nog een aantal methoden
gevonden waarmee ook kosten geschat konden worden, maar die
naar mijn mening te specifiek waren, zodat ik ze niet beproken
hebe Ook heb ik gepolst of de gevonden methoden in de praktijk
gebruik werden. Dit bleek niet het geval te zijn, vandaar dat
ik gevraagd heb naar de methoden die men in de praktijk ge
bruikt. Ook deze algemene methoden heb ik summier besproken.
Ik denk dat het nu mogelijk moet zijn, met deze methoden kosten
te schatten in de verschillende stadia van het project, als ook
aan een aantal reeds besproken vereisten voldaan is (ervaring,
feeling etc.). Ik denk dus dat ik met deze onderzoekopdracht
aan de opdracht voldaan hebe
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Bijlage 1.

Formulier ter bepaling van de materiaalkosten (M).
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BIJLAGE 2.

Klassificering van de vormensleutel (Tabellen 2-7).

LANGE
Pill

DURCHMESSER
Imml lmml

o s 50 0 Os 20

>50 s 100 1 >20 s -40

>100 s 150 2 >40 s 60

>150 s 200 3 >60 s 80

>200 '" 250 4 >80 s 100

>250 s 300 5 >100 s 120

>300 5 350 6 >120 5 140

>350 s 400 7 >140 s 160

>400 s 450 8 >160 s 180

>450 9 >180

VDLUMENWERT P4

Os 8 0

>8 s 16 1

>16 s 24 2

>24 s 32 3

~32 s 40 4

>40 s 48 5

>48 .. 56 6

>56 s 64 7

>64 .. 72 8

>72 9

"

FORME LEMEN-
P3TEN'WERT

o " 3 ·0

>3 " 6 1

>6 'l! 9 2

>9 '" 12 3

>12 '" 15 4

>15 'l! 18 5

>18 " 21 6

>21 'l! 21. 7

>21. '" 27 8

>27 9

h"OLERANZWERT p~

0 s 1 0.
>1 '" 1,3 1

>1.3 .. 1,6 2

>1,6 '" 1,9 3

>1,9 '" 2.2 4

>22 .. 2,5 5

>2,5 s 2.8 6

>2S 53,1 7

>3,1 s 3,4 8

. -'3,4 9



·_.
OBfRF\ A(HE~. p.'

GUTEWlHT Ii

0 s 1 0

.1 s1.3 1

.1.3 s 1.6 2

.1.6 s 1.9 3

>1.9 s 2.2 4

.22 s 2.5 5

.2.5 s 2.8 6

.2,8 s 3.1 7

.3.1 " 3.4 8

>3.4 9

ZERSPANBARKEITSGRUPPfN P7

ensb...o"*,. "nl.gt.,t.r 8oustahl.
0£lnsot:l'staht u v.rgutunvsstahl

lOB' 600 HI••2,

;nsb·esoncs.,. ~l.'t.r u unteo.e,te,
1Baustohl U v.t'!utunosstohl

lOB. ISO HI•• I

insb.sonH'.-"Ot.,t., u hach_o.e,t.,
2Stohl u Vitrgutungsstohl

IOB·150N/••21

ensb.SlDft.'. Grougun 3

Inlbeson.r. T.mpttrguO 4

Insbesondere Stohlgun 5

....'b.sond.'. NlcMpl'iop,.,r,.'oll(' 6

IMbf's.ond..,p lp,f"'''''E'tollp 1.
In!.bl"'ioondfllrp Kuo<:>! '. c;f tllr t-t· t,..,tt .. 8

,IOS·'9- 9



Prijs-index cijfers.

BIJLAGE 3.

PRIJSVERLOOP IN NEDERLAND, UITGEDRUKT IN INDEXCIJFERS ·1975 = 100 1)

Post 1 Reeks 1'975 11976 1,m 1'978 1'979 11'980 1'98' l'982 i1983 1 '984 1 '985 '

01 Drinkwater .100 110 122 130 137 142 150 160 170 174 174
02 Aardgas 100 123 135 126 144 191 256 288 290 321 356
03 Stookolie ;> 3500 seconden o grootverbruik 100 109 117 105 126 196 281 270 277 331 343
04 Elek1rici1en t.b,v, induslrie 100 112 117 116 125 149 178 187 183 185 189
10 StaIen p1alen - Invae, 100 110 102 lOB 11 I 117 124 142 138 141 147
11 R0estY8Slstalen platen • inYOer 100 103 105 105 31 115 3, 127 122 131 125 132 136
12 Stalen balken - invoer 100 118 108 120 122 129 144 165 161 158 158
13 Stalen pijpen 100 111 93 106 111 114 118 137 126 134 141
14 Roestv8S1Stalen pijpen • inYOer 100 104 102 102 118 139 143 155 147 153 160
15 Metaalwaren, algewerlcteproducten 100 lOB 112 115 117 123 129 137 140 143 146
20 LoonkoS1en peruur.YOIw~,in

denijYett1eid 4) 100 107 115 123 133 139 146 156 163 170 176
25 Gezinsconsump!ie - toI8le bevoIking 100 109 116 121 126 135 144 153 157 162 165
30 Gebouwen 5) 100 108 117 127 140 151 ISS 152 150 150 150
31 StaalconS1tuelies,~.loodsen.

spanten 100 105 109 112 115 122 127 131 129 132 139
32 Bouwmalerialen.lrlWX>-Werkprijzen 100 lOB 120 124 130 141 150 153 154 157 160
40 Machines en werlrtuigen:
41 - voor de aardolieverwerkende-. chemische-

en larmaceutische industrie 100 105 111 117 124 133 137 144 146 148 148
42 - voor cle rubber- en kunS1S1Ofverwel1<encle

lnduslrie 100 106 117 130 136 146 153 160 167 175 175
43 - yoor de zuivetinclus1rie 100 106 113 115 119 124 125 132 139 141 145
44 II1oeistolpompen 100 109 115 119 124 129 136 142 145 150 155
45 V1oeislolpompen en comp_ o invoer 100 109 114 117 123 130 138 144 149 158 169
46 Tanks en reservoirs - metaal 100 102 104 105 110 116 119 129 132 138 140
47 Silo'sen bunkers - kunS1S101 100 104 103 105 112 133 139 147 149 149 151
48 Appendages 100 106 III 115 118 126 133 139 141 145 148
49 Appendages - invoer 100 87 B5 87 92 105 111 117 116 122 125
50 Elek1romotoren en generatoren 100 106 111 124 128 133 144 153 161 165 165
51 EIek1romotoren en generatoren - invoer 100 100 103 112 111 115 121 128 132 136 143
52 Transformatoren 100 107 105 117 117 121 131 139 144 150 158

--- "--.- -- ._--- - ., - -

53 Sloomkelels en krachlwerklUigen, waaronder
-~ --

turbInes 100 106 107 117 121 127 133 141 146 146 149
54 Koel· en Yriesmachines, exclUSlel huishoucleliJke 100 108 115 114 115 121 129 135 138 142 145
55 Hijs-, hel-, graat· en transponwerktuigen 100 107 112 116 120 126 134 141 144 146 150
56 Ventllatoren 100 108 111 115 119 123 130 134 139 142 139
57 WeegwerktUtgen, exclUSiel winkelmachInes 100 112 115 120 125 132 140 143 145 147 148
58 fnvestenngsgoederen. exduslef auto·5 - in'ioer 100 108 110 114 119 124 140 146 152 156 162
60 Ooor Webci umenges1elde Index YOOr

prO;eelen in de chtmiach. induatrie,lncluaiel
montage en ontwerpkoslen 100 106 111 115 120 127 131 139 141 141 14461 Doo,Wubo umengestelde index VOOf
lutl_natlllCllgegebouw 100 89 103 111 120 128 135 138 140 141 3, n.•.

PRIJSVERLOOP IN ENKELE ANDERE LANDEN, UITGEDRUKT IN INDEXCIJFERS
.1975 = 100 6)

Post Reeks 1975 ' 1976 j 1977 11978
1

'979 )1980 : 1981 1'982 1'983 1'984 1'985 2)

Appamen, machin.., etc., ten""'- van chemlac:he en unve......" proceaiMt8Ilatlea, uel....., IIlCIIl1age
65 Groot-Brillanntii

- "MechalllC8l andeIec:lrical materials
and equipment·· 100 115 128 141 156 177 189 209 219 230 249

70 West-Ounsland
• "Apparate und Maschinen" 100 106 111 117 123 132 139 153 156 158 183

75 Verenigcle Staten
- ··Equipment. machinery and slJllllOf1S" 100 106 113 123 136 150 166 173 173 177 179

Pr_alnmtIatlea. InctuaIef IIIOnIage en -.pkoaten
80' Groot Britlanle 1(\() 116 131 147 168 195 214 235 249 26B 289
B5 West-Duitslancl 100. 105 110 115 121 131 139 147 151 154 157
90 Verenigcle Staten - chemiSChe induS1rie 100 105 112 120 131 143 163 172 174 177 179
91 • oIienItfinaderijen 100 107 113 122 131 143 157 170 178 184 187
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~.2 PI01CIi:Uale M"IE:riCllkc.l>lcnllnlp.ile

4.2.2. Feinwerk-. Fernmelde-. Regelungr.- und MeBtechnik
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BIJLAGE 4.

Voorbeelden van de tabellen opgenomen in VnI 2225 Blatt 2.

4. Tabellenwerk

In den vorstehenden Gleichungen bedeuten ltv die auf
das Volumen bezogenen spezifischen Werkstofll;osten
und l:vo. l-(j{) und Po die spezifischen Werkstofll;osten,
den kg-Preis und die Dichte des Basismaterials (warm
gewalzter Rundstahl USt 37-2 mittlerer Abmessungen,
35 bis 100 mm Dmr., MaBnorm DIN 1013, bei einer
Bczllgsmenge von 1000 kg). Die k'\-Werte geben somit
an, urn wieviel- aufgleiche Volumina bezogen - ein
Werkstoff teUTer ist als Rundstahl USt 37-2. Demnach
ist fLir Rundstahl der genannten Art k* = 1.

(4.03)

(4.04)

Fur die wirtschaftliche Bewertung von Konstruktions
Entwiirfen sind erfahrungsgemaB die lv-Werte uber
einen langeren Zeitraum ausreichend konstant Da das
Tabellenwerk vomehmlich fUr vergleichende wirt
schaftJiche Untersuchungen durch den Konstrukteur,
nicht aber als Kalkulationsunterlage gedacht ist, sind
kJeine Schwankungen der relativen Werkstof1lcosten
ohne Belang. Entscheidend ist, daB der jeweils giiltige
kg-Preis lGO der Rechnung zugrunde gelegt wird. Er be
trug zur Zeit der Erstellung des TabeUenwerks lGO ==
0,81 DM/kg (Bezugsmenge 1000 kg, Lieferung ab
Werk). Und damit wird

Der lV-Wert flir ein beliebiges Material errechnet ~ich

aus

kyo = 0,81 . 7,85 . 103 DM/m3

kyo = 6,4 . 103 DM/m3

~ 6,4 . to-3 DM/cm3.*)

mit lG als kg-Preis und p als Dichte des beliebigen Ma
terials.
Aus den lv-Werten der TabeUen lassen sich umgekehrt
die auf das Gewicht bezogenen spezifischen Werkstoff
kosten mit Hilfe der nachstehenden Beziehung ermit
teln:

Die Tabellen enthalten flir rund 800 Arlen von Halb
zeugen und GuBteilen die lv-Werte nebst einigen tech
nischen Daten; Werte fUr weitere Werkstoffe konnen
nach Bedarfmit Hilfe der GJ. (4.03) ermittelt werden.
Den lv-Werten fUr Kupfer und Kupferlegierungen ist
eine Metallnotierung fUr Kupfer von 500 DM/1oo kg zu
grunde gelegt. Die Kupferbasis ist groBen Schwankun
gen unterworfen. Sofem beim Vergleich Z\\'eier kon
stru},1iver LOsungen sich diese im Kupferanteil stark
unterscheiden, miissen die Kupferbasis-Unterschiede
beriicksichtigt werden.

0) Rechnt. man in den GIn. (4.01) bi. (4.114) mil SI·II••iseinheilen (m und ~Ill.·

10 erh:iIl man IV in J>M/rn3 und IG in OM/...,. Da es bei WerLslo,",oslen·
erm:lllun,en au. Griinden der AnschauliehttilrwcckmiiBij' i.I, die Volumina
Vb in cm3 lu bererllRen. muD ~V in diesem Fall in die Emheil OM/em3
durch MulliJ.liLalion mil 10-& um~t,,·.ndeh "trden.

(4.01)

(4.02)

it

nd

Erliuterungen
In der RichtJinie VOl 2225 BJ. 1 sind die Grundlagen
des technisch-wirtschaftlichen Konstruierens eillgehend
dargelegt und an zahlreichen Beispielen aus verschie
denen technischen Gebieten erlautert. Blatt 1 entbalt
die Abschnitte:

1. WirtschaftJiche Grundbegriffe
2. Entwurf vollstiindiger technischer Erzeugnisse
3. Bemessung von EinzelteiJen und einfacheren

technischen Erzeugnissen (Bemessungslehre)

Urn die dort abgeleiteten Methoden anwenden zu kon
nen, benOtigt der Konstrukteur zusatzli<;h das nach
stehende TabeJlenwerk mit den erforderlichen tech
nisch-wirtschaftlichen KenngroBen, insbesondere den
relativen Werkstof1lcosten k" (Abschn. 4.1) und den
prozentualen Materialkostenanteilen M' flir verschie
dene Erzeugnisgruppen (Abschn. 4.2).

Mit Hilfe der relativen Werkstof1lcosten l" konnen die
Werkstof1lcosten auf einfache Weise bestimmt werden
Die prozentualen Materialkostenanteile M' dienen zur
Scbatzung der Herste11kosten vollstiindiger technischer
Erzeugnisse.

Zur angenaherten Berechnung der Bruttowerkstoff
kosten U:'b aus dem Brutto-Materialvolumen Vb dient
die im Abschn. 1 abgeleitete Gl. (1.01)

Jr/b == Vb kv



Die Tabellen sind unterteiJt in die Werlcstoffgruppen:
4.1.1. Stahl und Eisen
4.1.2. Nkhteisenmetalle - Schwermetalle
4.1.3. Nichteisenmetalle - Leichtmetalle
4.1.4. Nichtmetalle

Die Form (Rund, Hach, Blech u.a.) jeder WerkstofTart
ist vor den entsprechenden Tabellen durch eine Skizze
kenntlich gemacht. wodurch das Auffinden des ge
suchten WerkstofTs erleichert wird. Daneben ist die
zugehorige DIN-MaBnorm angegeben.
Die Spalte 1 der Tabellen enthiilt die z.Z. iiblichen
Werkstoflbezeichnungen sowie die jeweiligen DIN
WerkstofTnormen bzw. Stah1~Eisen-Werkstoflblatt

numrnem. Wichtige Hinweise aur besondere Werk
stofTeigenschaften sind in FuBnoten angefUhrt. Um
dem Konstrukteur die Entwurfsarbeit zu erleichtern,
sind in den Spalten 2 bis 6 die wichtigsten technischen
Daten, wie Dichte (), Bruchfestigkeit 68 bzw. Bruch
biegefestigkeit abB. Streckgrenze 6s und der Elastizi·
tlitsmodul E aufgenommen. Die Angabe der DIN-MaB
und WerkstofTnormen gibt dem Konstrukteur die Mog
lichkeit. sich ras£h iiber weitere technische Daten zu
informieren.
Die k~Werte sind fUr die Abmessungen ,.klein.", "mit-

. tel" und "groB" angegeben (Spalten 7 und 8). 1m Be
reich der Spalte "klein" andem sich die kv-Werte oft
stark mit den Abmessungen, so daB bier kein Abmes
sungsbereich, sondem nur eine gewlihlte kleinste Ab
messung angegeben ist Wad diese Abmessung noch
unterschritten, so muB unter Umstlinden mit einem er
heblich hOheren ky.Wert gerechnet werden, so daB es
sich empfiehlt, gesonderte Preisangebote einzuholen.
Bei GuB-, DruckguB- und Gesenkschmiedestiicken
geht neben dem Gewicht des jeweiligen TeiJes auch
dessen Schwierigkeitsgrad und die Stiickzahl in die
relativen WerkstotJkosten ein. Um diese Eintliisse
wenigstens annlihemd zu beriicksichtigen, wird an den
betrefTenden Stellen in Spalte 8 auf gesonderte Zu
samrnenstellungen der zugehorigen ky.Werte. geordnet
oach Gewicht. Schwierigkeitsgrad und Stiickzahl
hingewiesen. In Fallen, in denen die Kosten von GuB
stUcken bzw. Gesenkschmiedestucken flir die Gesamt
kosten entscheidend sind, soUte ein besonderes Angebot
eingeholt werden.
'per Ermittlung der WerkstotTkosten wurde Lieferung
ab Werk und die Bezugsmen~e von 1000 k~ zugrunde

gelegt. Bei Bezug kleinerer Mengen konnen die Kosten
je nach Materialart erheblich hOher liegen. Unh:gierter
BaustahJ wird im allgemeinen in groBeren Mengen be
zogen, so daB z.B. bei einer Bezugsmenge von 10 t die
ky-Werte fUr unlegierten Baustahl etwa 10 %niedriger .
angesetzt werden konnen. Bei Blechen wurden Tarel
abmessungen von 1000 mm . 2000 mm angenommen.
1m Rahmen dieser Richtlinie konnten nur die giingigsten
WerkstofTproftle in das Tabellenwerk aufgenommen
werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen. daB Einspa
rungen an FertigungsIOhnen durch Verwenden von
Spezialproftlen (ofTenen und geschJossenen), insbe
sondere bei Leichtmetallen erzielt werden konnen. die
auch bei etwas hOheren WerkstotTkosten niedrigere
Herstellkosten ergeben.
Die iibersichtliche ZusammenstelJung der WerkstofTe
und Abmessungen mit den dazugehOrigen k~Werten
UiBt den Konstrukteur leicht erkennen, wo Moglich
keiten der Kostenersparnis durch Wahl geeigneter
WerkstofTe und Proftle vorhanden sind. Dadurch ange
regt, kann er sich durch gezielte Anfragen bei Liefer
firmen weitere Unterlagen beschafTen, die im Rahmen
des Tabellenwerkes nicht erfaBt werden konnten.
Zur Schlitzung der HerstelJkosten H vollstlindiger tech
nischer Erzeugnisse dient die in Abschn. 1, VOl 2225
BI. 1. abgeleitete 01. (1.21)

M
H= M' 100%

Darin bedeuten M die Materialkosten unter Beriick
sichtigung der Materialgemeinkosten und M' den pro
zentualen Materialkostenanteil fUr die betrefTende
Erzeugnisgruppe. Bei Weiterentwicklungen vorhan
dener Erzeugnisse kann der Konstrukteur den zuge
horigen M'·Wert im allgemeinen von der I<a1kulations
abteilung erfahren.
Bei Neutentwicklungen empfiehlt es sich, den in Frage
kommenden M'-Wert mit Hilfe der Kalkulationsabtei
lung zu schlitzen. AIs weiteres Hilfsmittel konnen die
Tabellen 4.2.1 und 4.2.2 benutzt werden, in denen
Richtwerte flir M', jeweils geordnet nach fallenden
Prozentsatzen. zusamrnengesteUt sind. Dabei wird
man oach einer Erzeugnisart bzw. Erzeugnisgruppe
suchen, die dem zu schaffenden Erzeugnis hinsichtlich
Aufbau und Fertigungsart moglichst entspricht, wobei
- falls erforderlich - noch von den GIn. (1.31) und (1.32)
Gebrauch gemacht werden kann.



~.1. Technisch-wirtschaftliche Kenngr06en

4.1.1. Werkstoffgruppe Stehl und Elsen

1 2 3 ~ 5 6 7 8

Werksloff Werkslolt·Dalen 1) Abmessungen In mm relallve Werksloffko~len'j

Bezeichnung Gule·Norm (l DB DS d 5 E /C.
1/

bzw.SE· I

Kurzneme WerkstoNr. Werkstotfbl. kg/m3 N/mm2 Nlmm2 'II. N/mm2 klein millet groB klein millf!1 I groB

~
I

X 103 mind. mind x 103 !
.......... _ ".8Izt2),

MaSnorm DIN 1013

•
~

Ylerk8nt8t8h1, W8nn gewIIlzt,

I
MaBnorm DIN 1014

AII........~qhl

l'SI37-23) 1.0112 DIN 17100 7,85 360- 4~0 215- 235 25 215 d~ 2) 1,2
~

1,05
U::;I ~2'2 1.0132 ~10' ~9O 235- 255 22 6 35bis 160 bis 1,25 1,I

5t 50-2 1.0532 490· 590 275- 295 20 100 200 1,3 1.1 1.15

VerviltunvAtahl

C35N 1.0501 DIN 17200 7,85 490- 640 275 21 215 e~ 1,4 1,2 1,25
Ck35N 1.1181 W550 ~9O'64Ci 275 21 6 35bis 150 2,8 1,5 1,6
Ck35V 1.118' 490· 770 295- 420 22-17 100 2,9 1,6 1,7
20 Mn!; 1/3) ~.5053 490- 590 295 22 3,0 1,7 1,9
30Mn bG 1.5066 590· 690 350 19-17 2,9 1,6 1,7
30Mn 5V 1.5066 590- 940 I 390- 540 18-14 3,0 1,7 1,8
34 CrNiMo 6V 1.f.582 780· I 380 1590- 980 13- 9 3,7 2.4 2,5
~.J CrNiMo 8 V 1.6580 880-1430 665'1030 12- 9 4,0 2,7 2,8

tlltrteraqhl I
34 CrAINi 7V 1.8550 DIN 17211 7,85 780- 980 590 13 215 3,9 2,6 2,7
41 CrAIMo 7 V 1.8509 830-1130 635· 735 14-12

E1nNtzatehf4j d-.
6 30 -

C15 1.0401 DIN 17210 7,85 590- 890' 355- ~40 14-12 215 1,3 I,I -
Ck15 1.1141

I 590- 890: 355- 440 14-12 2,7 1,4 -
16MnCr5G 1.7131 640'1190; 440- 635 , ,. 9 3,0 1,7 1.8
15CrNi6G 1.5919 780"2801 540· 665 10· 8 d ~ 8 3,4 2.1 2,2
18 CrNi 8G 1.5920 i """""'1"'" ." I

8· 7 6 63 3,6 2,3 2,4

Warmf"ter StahlS) I d~

160 bis

24 erMo 5V 1.7258 DIN 17240 7,85 590- 740 440 18 210 d~.
200

3,3 2,0 2,1•• 150
21 CrMoV 511 V 1.8070 W550 690-840 540 I 17 6 35 bis 4,1 2,9 3,0

100

~
RuneS.tah., wann ".8Izt2»
M88nonn DIN 1013.

Hoeh_rmf"ter SQhIS)

X 22 CrMoV 121 V 1.~923 W670 7,7 780- 930 590 14 220 9,7 5,1 5,5
X 8 CrNiNb 1613 1.4961 7,8 510- 690 205 35 200 16,0 9,2 9,8
abl!lISchreckt d~ 2)

6 35bls 160 bis
Nlchtroat8ftder Stahl 100 200

X20Cr 13 1.4021 OIN17440 7,7 840- 940 440- 540 18- 8 210 6,0 3,2 3,4
X 22 CrNi 17 1.4057 7,7 780- 930 590 1~- 4 210 8,0 4,0 4,3
X 10 CrNiTj 1893)6) 1.4541 7,8 490- 740 195- 205 40-35 203 11,5 5,8 6,3
abl!eechreckt

1) Ole angegebenen Fesligkeitswerte aind nur fiir bestirnmte ~ Fesligkeilswerte gewahrleislel fiir blindgehirtele Quer- 0) Spezifische Volum-
AbmessungsbereiChe gewihrleislet. 5lehe Olr«>iitenorm. echnille des kleinen und mitl/eren Abmeesungsbereiches koslen

2) Fur '60 bls 200 0 oeschmledet "'",We"e bei unlegie"em fiir den Kern. Siehe DIN-Gulenorm. *v- "it' "VO
Slahl ceo 25 '11., bei Iegiertem Stahl ca. '2,. hOher. 5) feslillkeilsw~rte bei 2O"C, fiir hohere Temperaluren

s. Gin (401) und (4.02)
3) Zum SchweiBen out geeionet. Zeilslandtesligkeil maBgebend.

In den einleilenden
I) 1m abgeschrecklen Zuslend nichl magnetislerbar. Erliulerungen.



~ 1 Technisch-wirtschaftliche Kenngro6en

4.1.1. Werkstoffgruppe Stahl unci Elsen

2

Werkslolf

3

Werkslofl-Dalen I)

5 6 7

Abmessungen in mm

8

retalive We,kslolfkoslenOj

Bezeic:hnung GLile-Nonn,
bzw.5E-

I(urzname Werksl-Nr. Werkstoffbl. kg/m3

lie ! liS

N/mm1 I N/mm2

E

N/mm2 klein millel gr08 Idein

kV
millel I gr08

.103 mind. mind. .,03
X 40 MnCr 187)
abgeschreckl
kall verforml

1.3817 W390 7.9 740- 890 295
830-1180 490-885

45
45-20

195 8
d-

35 bis 180 bis
100 200

5.4 4.1 4.2

J Ylerkantltehl,
~-a: wann gewelzt.
~ Ma8nonn DIN 1014

Hochwennfnt... Stahl5)

1.4021 DIN 17440 7,7
1.4057 7.7
1.4541 7,8

3,6 3,8
4,8 5.0
8,6 7,0

I

X 22 CrMoV 121 V
X8CrNiNb 1613
abgeschreckl

Nlchtroiltander Stahl

X 20Cr 13
X 22CrNi 17
X 10 CrNiTI 1893)6)
abgeschrec:kl

1.4923
1.4961

W670 7,7
7,8

780- 93O! 590
510- 890: 205

640- 940 440-540
780- 930 590
490- 740 195-205

14
35

18- 8
14- 4
40-35

220
200

210
210
203

6
.

35 bis
100

150

10.5
17.1

6,7
9.1

12,8

5.5
9,8

5.8
10.4

Nlcht malinaUel«ba_ Stahl

X 40 MnCr 187)
abgeschreckl
kall verforml

1.3817 W390 7,9 740- 890 295
830-1180 490-885

45
45-20

195 5,4 4,1 4.2

<8echakllntstahl,
S wann gewalzt.

Ma8norm DIN 1015

U5137-23j

Vergiitunllutahl

C35N
C35V

anaatz"ahl")

CIS

1.0112 DIN 17100 7.85 380- 440 215-235

1.0501 DIN 17200 7,85 490- 640 275
1.0501 540· 770 325...20

1.0401 DIN 17210 7,85 590· 890 355-440

25

21
20-17

14-12

215

215

215

18
s*
31,S 57

1,05

1,3
1,4

1,15

1,05

1,3
1,4

1,15

1,1

1,4
1,5

~s F1achatehl, warm gewelzt,
.............., M.8nonn DIN 1017

Allpm. BallstaN

U5137-231
5,50-2

VarglituftllUtahl

C 35N
C35V
3OMn5G
3OMn5V

1.0112 DIN 17100
1.0532

1.0501 DIN 17200
10501 W550
1.5066
1.5066

7,85

7,85

380- 440 215-235
490- 590 275-295

490- 640 275
540- 770 325-420
590- 890 350
590- 940 390-540

25
20

21
20-17
19-17
18·14

215

215

10.5 30.12 150.80
bis

100.40

1,3
1,4

1,5
1,8
3.8
3.9

1,1
1,2

1,3
1,4
1,8
1,9

1,15
1,25

1,35
1,45
1.85
2.0

'I Die angegebenen Fasligkeilswerta sind nur liir beslimmle
Abmessungsbereiche gewiMeisle!. 51ehe DIN-Giilenorm.

31 Zum SchweiBen gul geeigne!.

4) Fesligke,lswerle gewiMeislel liir blindgehirlele Ouer'
schnille des k1einen und milt/eren Abmessungsbere;cl1es
liir den Kern. Siehe DIN-Giilenorm.

5) Fesligkeilswerle bei 2O"C, liir hOhere Tamperaluren
Zeilslandlesligkeil maBgebend.

0) 1m abgeschreckten Zusland nichl magnelisierbar.

1) Permeabililil max. 1.03 G/Oe. ataktrtsche Lelllihigkeil
bel 20°C. - 1,4 mlUmm2.

*) 5pazili$C11e Volum
koslen

tv-lev' leva
s. Gin. (4.0n und (4021
In den einleilenden
Erliulerungen.
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~ .1. Technisch-wirtschaftliche KenngroBen

4.1.1. Werkstoffgruppe St.h1 unci Elsen

v·Werte fUr ElaenguS In Abhinglgkell ¥Om SIiic:kgewlch1 und Schwlet1gkellsgrad20j

bie in der Tabelle angegebenen IeV-Werte sind mil der In der le1zten Zeile angegebenen Umrechnungszahl des in Frage kommenden
Werkstoffes zu multiplizleren

/Iv fOr Schwierigkeitsgred
Obliche AnwendungSbereiehe

Il\rWerte 1 2 3 4
StOck- gelten 'Or

gewieht GTW
GG GGG GS StOekzehlen VoliguB

VollguB HohlguB HohlguB
GTS mit (KernguB) (KernguB)

yon etwe2 ') ohne
ein'eehen mit ein'eehen mit

DIN DIN DIN DIN
Kerneund

Kernen oder Rippen und IChwleriger
kg 1692 1691 1693 1681

Aussperungen
AusspBrungen AusspBrungen Kemarbeit

blsO,1

• 5000 2.7 3.2 - -

I-0.1 bisO,5 BIll 1000 2,3 2.9 - -

_.~@
0.5 bis 1 ~tlrt~· 500 2.15 2,5 4,1 5,4

~~ ~. ~
~,~~ V •
il~~ .1l~W" ~ ~ ,.; x~}': ~"

1 tlis 5

t~II~I. '~ 100 2.0 2.3 3,4 4,7

~,!~ ~~~~~" ~~.~.~~ @ ~ F~. ~'
5bis 10 .'111_ 50 1,8 2,15 3,0 4.3"11' I" w.','i/§ •~.1 ~i~lil.6' ~illilfll10bis 50 ~.~_~~I~i~ 10 1,6 2,0 2.9 4,0

.~~lill~J
50 bis 100 _1111 5 1,45 1,8 2,7 3.6...I[@i~••

100bls500 ~~- 1 1.45 1.6 2.5 3.2
~J~ __!%1:( s"B ~ ~)if

5OObis1000 ".• 1 1,45 1,6 2.3 3,0
~WB:'-~~~> ~,~ _~:fi

um·
rechnungs- 1.7 '.0 1.5 2.0

ahl

20) Die angegebenen Il"V-Werte sind Anllanswerte und sind nlcht als Kalkuletionsunter18ge gedaeht.
lI') RiChtstOekzahi. Bel grtiBeren Abweichungen yon der angebenen RlchtstOekzehl verindem sieh die /lV-Werte yor allem bei

niedrigen Stiickzahien tellweise erheblich.



1. Teehmseh-wirtsehattliehe Kenngrb6en

4.1.1. Werkstoffgruppe Stahl und Elsen
,

~-Werte fur Gesenksc:hmledestiicke aus Stahl In Abhinglgkelt von Stiickgewlcht und Schwlerfgkeltsgrlld
Niehtiger Hinweis:
)ie Kosten hunderttausender SchmiedestUcke verschledenster Fonnen, die mit den unterschiedliehsten Umfonnverfahren hergesteUt werden,
onnen in einer Tabelle nachstehender Fonn zwar wiedefgegeben werden, jedoch schrankt die Tatsache, daB die angegebenen Mittelwerte
~us stark streuenden Einzelwerten gebildet worden sind, die Aussageflihigkeit der Tabelle stark ein.
peshalb kann die Tabelle nur einen
~nhalt fUr die Kosten von Gesenkschmledestiicken
~eben; sie ersetzt nleht den mit der Schmledeindustrie notwendigen Kontakt und ist
~Is Kalkulatlonsgrundlage ung"'gn.t.
Die angegebenen Werte gelten fiir entzunderte Gesenksehmiedestiicke mit Toleranzen Schmiedegute F nech DIN 7526 und entsprechend
~en Teehnischen lieferbedingungen nach DIN 7521.
~nwendung der Tabelle:
pie in der Tabelle angegebenen kv'Werte sind mit den in den Spalten 2 und 3 angegebenen Umrechnungszahlen der in Frage kommenden
Werkstoffgruppe und Stiickzahl zu multiplizieren.

Umrechnungs-
"v·werte

Stuck- zahllur
gewit.ht Werkstoff-

Umrechnungszahl liir Stiickzahl fiir

gruppe22)
SChwierigkeilsilrad23)

I I "bertOO iiber300 iibertooo iiber3000 I

B C iiberloooo 1 2 3 I 4kg A. I bis 300 bis 1000 bis 3000 bis toooo i
I

I

.

O.t bis O,t6 I 4,0 2,t 1,4 5.8 24) 24) I :!~I
I

,
I

I I
._--

0.16 bis 0,25 3,4 t.9 4,9 5.6 24j I
~'l

I i
!

l,t I

!
i

0,25 bis 0,40 2,9 4,2 4,9 5,7 I 2&)

I I

I

I

1,3 I

I
0,40 bis 0,63 1.1 t,2 2.7 1,7 3,6 4.2 4,8 I 5,:

I
j

0.63 bis 1,0 2,5 3,1 3,6 4.1 4,9

1.0 t,O --
I

1,0 bis2.5 1,9 1.5 2,5 2,B 3,3 3,9

1,2

2,5 bis 6,3 1,7 2,1 2,3 2,7 3.3

1,0

6,3 bis 16 1,3 1,1 2,0 2,2 2,4 2,9

16 bis40 1.2 1,3 1.5 1.9 2,1 2,3 2,7

1.0

40bis 100 1.2 1.8 2,0 24) 20)

22) Werksloffgruppen:
" unlegierte Massen- und Qualitatsstahle mit C< 0,5" - z.B. MSt 37-2; C 35
8 un/egierte Qualitatsstahle mit C> 0.5" - z.B. C eo, unlegierte Edelbaustahle - z.B. Ck 35 und madrig einfach legierte Baustahle - z.B, 30 Mn 5
C "iedrig mahrtach legierte Baustah/e - z.B. 25 CrMo 4.

23) Schwierigkeilsgrade:
1 Einlach, Gratba,," nicht gekropft, ohne gr08e Querschnillsunterschiede - z.B. Zahnradrohlinge ohne slark ausgebitdele Naben, f1ache Hebel mit

wenig hervorslehenden Augen.
2 ma61g schwierig. enlweder gekrOpft oder gr08_ Querschniltsunterschiede - z.B. Zahnradrohlinge mit starker hervor<Jlehenden Naben, gekrOpfte Hebel
3 schwierig. Tede mIt komplizierten Formen - z.B. Pleuel mit (-Querschnil!. gabelformige Teile, "chsschenke/.
4 sehr schwierig - z.B. SChaltgabeln oder Achsschenkel sehr schwieriger Form.

24) Wegen der groBen Streunung wurden ~v-Werte "lchl ermiltelt.



s.

. ,. Technisch-wirtschaftliche KenngroBen

4.1.2. Werkstoffgruppe Nlchtelsenmetalle - Schwennetalle

1 2 3 4 5 6 7 8

Werksloff Werksloff-Dalen I) Abmessungen in mm relaliYe Werksloffkoslen')

Bezeichnung II "a "0,2 ds E Ie·V
Gule-Norm

Kurzname Werksl.-Nr. kg/m3 N/mm2 N/mm2 " N/mm2 klein miltel gr08 klein millel gr08

Kupfer·Zlnk-L......ngen x 103 mind. x 103
(Me..lng)

CuZn 39 Pb 3 zh 2.0401.20 DIN 17660 8.5 ohne yorgesc;hr. Fesligkeilswerle 9,3 5,9 7,1
CuZn 38 Pb 1,5 zh 2.0371.20 DIN 17672 8,4 9,4 6,0 7,2

S·
Kupfer·Knatleglerungen 3 17 50
nleclrlg leglert25)

Cu-Ni 2 Si F 50 2.0855.60 DIN 17666 8,8 ~49O ~340 15 t43 21,0 17,6 17,6
DIN 17672

~ F18chst8ngen gezollen,
• M8Snonn DIN 1759

EJektfolytkupfer

e-cu F 20 2.0060.10 DIN40SOO 8.9 200-250 S 120 38 110 bxs= 10,1 9.5 9,6
se-cu F 20 2.0070.10 BI.3 200-250 S 120 38 8x2 5Ox6 100.10 10,6 10,0 10,1
e-cu F 25 2.0060.26 250-300 ~200 14 10,2 9,6 9,7
e-cu F 30 2.006030 290-360 ~ 250 10 10,0 9,5 9,5

Kupfar-Zlnk-Leglerungan
(Mualng)

CuZn 39Pb 3 zh 2.0401.20 DIN 17660 8,5 ohne yorgeschr. Fesligkeilswerle b. s = 10.2 7,9 7,4
CuZn 39 Pb 3 F 44 2.0401.26 DIN 17672 '=430 I '=250 I 19 95 5x2 50xS 6Oxl0 10,4 8,2 7,7
CuZn 38 Pb 1,5 zh 2.0371.20 8,4 ohne Yorgeschr. Fesligkeilswerle 10,3 8,1 7.6
CuZn 38 Pb 1,5 F 42 2.0371.26 '=410 ~250 20 104 10,6 8,4 7,8

Kupfar·Knatleglerungan
nledrlg leglert25)

Cu·Ni 2 Si F 50 2.0855.60 DIN 17666 8,8 ~49O ~340 15 143 b. s = - 18,2 18,2
DIN 17672 8x2 5Ox6 l00xl0

~ Blecha, !calt gew81zt,
5 M8Snonn DIN 1751

EJektrolytkupfar

e-cu F 20 2.0060.10 DIN40SOO 8,9 200-250 :$ 120 38-45 110 10,2 9,9 9,7
se-cu F 20 2.0070.10 Bl.l 200-250 S 120 38-45 10,7 10,4 10,2
e-cu F 25 2.0060.26 250-290 ~200 17-20 10,4 10,0 9,8
e-cu F 30 2.0060.30 290-360 ~250 7· 8 10,2 9.9 9,7 .
e-cu F 37 2.0060.32 ~360 ~32O 3- 5 10,4 10,0 9,B

Kupfer-ZJnk-Leglerungen s·
(M....ng) 0,3 1,0 5,0

CUZn37 F30 2.0321.10 DIN 17860 8,4 290-370 :$200 50 112 8,8 8,1 7,9
CuZn 37 F 38 2.0321.26 DIN 17670 370-440 ~2OO 28 8,8 8,1 7,9
CuZn37F45 2.0321.30 440-540 ~370 12 8.9 8,2 8,0

Kupfer-Z1nn-Leglerungen

CuSn8F53 2.1030.30 I DIN 17662 8,8 520-590 k420 23 110 20,4 19,7 11",3
DIN 17670

1) Die angegebenen Fesligkeilswerte sind nur fur beslimmle ') Spezifisc;ha VOlum-
Abmessungsbereic;he gewlihrleislel. Slehe DIN-Gulenorm. koslen

25) Ausgehiirlel lev - leV' lew

S. Gin. (4.01) und (402)
In den einleilenden
Erlaulerungen.
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.1. Technisch-wirtschaffliche KenngroBen

4.1.2. Werkstoffgruppe Nichtelsenmetelle - Schwennetelle

v·Werte fUr Isollert.n Cu-Dreht (eu-Lelter nach DIN 46431)

Durchmesser des blanken Dnmtes 0,03 0.04 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00

Kupte,d,ahl blank - - - - - - - - 11,3 9,8 9,5 9,'2x Papie, umsponnen

Kupterd,ahl blank
Glasseide umsponnen impriignie" - - - - - - - 25.8 15,9 13,2 12,5 11,2
Isolalionszunehme O,12-(),15 mm

Kupfertackd,ahl - - - 108.0 65.2 48,2 35,0 26,3 17,1 15,5 - -1x Nalurseide umsponnen

Kupfertackd,ahl - - - 132.2 76,6 62,0 44,0 32.5 20,7 17,9 - -2x Nalurseide umsponnen

Kuplertackd,aht - - - 79,1 49,2 36.4 26.4 19,9 14,7 13,0 12,5 -1x Kunslseide umsponnen I

Kupferteckd,aht - - - 89,0 51,1 43.3 29.8 I 24,0 16,3 14,4 13,6 -·2. Kunslseide umsponnen

Kupfel1ackd,ahl
1. Glasseide umsponnen - - - - - - - 29,0 t8,O 15,0 13,9 13,2
impriignie"

Kupfertackd,ahl
mil lhermoplestische, "ullage - 119,0 54,0 21,7 17,1 15.3 13,1 1',9 10,7 - - -
tx Iackie"

Pr82 -t(upfertackd,ahl
QI-Slanda,dlack. einfach 266,0 81,0 38,2 17,6 13.7 12,7 11,2 10.4 9.6 9,5 9,4

I
9.4

leckie"

I



~. I. Techm,,;:h w.rtschaft!lche KenngrORlln

4.1.2. Werkstoffgruppe Nichtelsenmetalle - Schwenn.talle

I 2 3 4 5 6 7 8

Werksloff Werkslolf-{)alen Atlmessungen In mm relali•• W.rkslolfkoslf'nO)

Bezeicllnung 11 CJB CJq6 cls E kO
GUte-No<m V

Kurzname Werksl-fiit. IlgIm3 N/mm2 N/mm2 ,. Nlmm2 Id.in mittel gr08 klein mittel I gr08I

",03 mind mind. mind. Il 103

!Schwermetall-Sendgu827)

Kup'..·Zlnn-Zlnk·L..I.....ng.n

G-CuSn 5 ZnPtI 2.1096.01 DIN 1705 8,7 240 90 18 95
G-CuSn 7 ZnPtl 2.1090.01 8,8 240 120 15
G-CuSn 10Zn 2.1086.01 8,7 260 130 15

Kup'.,.·Zlnk-L........nll.n

G-CuZn 33Pb 2.029001 DIN 1709 8,5 180 70 12 90
G-CuZr: 35 AI 1 2.0592.01 8,6 450 I 170 20 95

Kuprer·Zlnn-L..I.rvng.n I
G-CuSn 10 2.1050.01 IDIN 1705 8,7 270 130 18 90
G-CuSn 12 2.1052.01 8,6 280 140 12

Kup'.,·lIeI·Zlnn-L..I.....ng.n

G-CuPb 15Sn 2.118201 DIN 1716 9,1 180 90 8 75 Ais Bezugsgro8e liir ~i-Werte
Gu8slUck. wurde das .lIrabeuei

Kup'...·A1umlnlum-LegI.....ng.n Gewicht g.Wiihlt.
S.. I

G-Cu"l 10 Ni 2.0975.01 DIN 1714 7,6 600 270 12 120

Schwermetall-KotdllenguB

Kup'...·Zink-L..I.....ng.n

GK-CuZn 37 Ptl 2.0340.02 DIN 1709 8,5 280 90 25 90

SchwermetaU-DruckSiuB

Felftzlnldeglervngen

GO-loA14 2,214005 DIN 1743 6,7 250-300 200-230 3-6 130
GO-loAl 4 Cu 1 2,2141.05 11.2 280-350 220-250 2- 5

21) Bei SBndgu8stiicken: Wert. an gesondert gegolsenen ") Sp.ziflsche Volum-

Prob.sliitlen ermittel!. kOllen

kv-t<y' kyo

t. GIn, (4.01) und (4.02)
In den einleilenden
Etlaulervngen.



Ii.

.1. Tflchnisch-wirtschanliche Kenngro8en

4.1.3. Werkstoffgruppe Nlchtelsenmetalle - LeichtmetaUe

I 2 3 i 4 I 5 6 7 8

We<Ilstoll Werksloff·Daten ') Abmessungen in mm relalive Werkslollkoslen')

Bezeichnung fl "I

I
"0.2

I
65 E I k'

millel I
V

IWer1ls"~r. GUte-Ncmn
IKurzname llgfma Nlmm2 N/mm2 ." N/mm2 klein groB klein mille' groB

Rundstengen, • ,03 mind. mind. mind .103 I

~'// ,ezogen, MeSn. DIN 1798 I
gepre8t, MaSn. DIN 1799 I

R.....lumlnlum I
13.0205.08 I

I 33) 33) 3<)
Al99F8 DIN 1712 2,7 80 ~ ,8 70

I
2,5 2.3 1.8

DIN 1747
I d-

A1umlnlum-KnetI..iervnpn
I

6 10 I 25

i 33) 33) 3<)

AlMg 3 F 23. 13.3535.26 DIN 1725 2.66 230 140 9 70 I 3.8 3,4 I 2.3
AIMg 5 F 26 3.3555.26 BI. 1 2,64 250 150 8 72 I 4.6 3.9 2.5
AIMgSi 1 F 3235) I 3.2315.72 PIN 1747 2,7 310 250 10 70

I 3.3 3.0 2.1
AICuMgPb F 3836) I 3./645.51 2,85 370 250 8 73 I 3.6 2.9 2,3

~
Vlerlulntatangen, i
gezogen. MeSn. DIN 1798 ,
,epreSt, MaSn. DIN 59700

R"nelumlnlum

I 33) 33) 3<)
AI99F8 3.0205.08 DIN 1712 2,7 80 30 ,8 70

I

2.6 2.4 2.0
DIN 1747

e -
Alumlnlum-Knetl..lervnpn 6 10 25

I
33) 33) I 301)

AIMg 3F 23 3.3535.26 DIN 1725 2.66 230 140 9 70
4,1 3.6 2,4

AIMgSi I F 3235) 3.2315.72 BI. 1 2.7 310 250 10 3.6 3.2 2.2
AICuMgPb F 3836) 3.1645.51 DIN 1747 2.85 370 ,

250 8 73 3.9 3.0 2.5
I

~
Sechakantalangen. I,emgen, MaSn. DIN 1797
gepraSt. MeSn. DIN 59701

I

R"nelumlnlum

I
33) 33) 3<)

AI99F8 3.0205.08 DIN 1712 2,7 80 30 18 70 2.6 2,4 1.9
DIN 1747

s-
Alumlnlum-Knetleglervnpn

I

6 10 24

33) 33) 3")

AIMg3F23 3.3535.28 DIN 1725 2.68 230 140 9 70
4.3 3.6 2.4

AIMgSi 1 F 3235) 3.2315.72 BU 2.7 310 250 10 3.8 3.2 2,3
AICuMgPb F 3831) 3.1645.51 DIN 1747 2.85 370 250 8 73 4.1 3.0 2.5

RecMeckalangen.
titid :. gezogen. MaSn. DIN 1789

gepre8t, MaSn. DIN 1770

R"nelumlnlum
34) 34) 3<)

Al99F8 3.0205.08 0lN 1712 2,7 80 30 18 70 2,15 2,1 2.05
OIN 1747

blll -
A1umlnlum-Knetlqiervngen SOlI5 SOlI 10 l00ll20

3<) 3<) 3")

AIMg 3F23 33535.26 DIN 1725 2.66 230 140 9 70
2,6 2.5 2.4

AIMgSi I F 3235) 3.2315.72 81. I 2,7 310 250 10 2,5 2,4 2.35
AlCuMgPb F J83ll) 3./645.51 DIN 1747 2,85 370 250 8 73 3.0 3.0 2.95

l) Die engegabenan Fesllgkeillwer1e sind nur fUr beBlimmle 0) Spezilischa Volum-

AbmeSSunllsbereiche gewihrleisla" Siehe DtN-Giitenorm. koslen

33) Gezogen Ily- kif' kyo
3<) GepreBI e. GIn. (4.01) und (4.02)
35) Warm ausgehiirtet in den einl.itenden
36) Kall ausgehartel Erliiularungan.



·1. Techni!>Ch-wirtschattlic/le KenngroBen

4.1.3. Werkstoffgruppe Nichtelsenmetalle - Lelchtmetalle

1 2 3 4 5 6 7 8

WerksloH WerkstoH-Daten ') Abmessungen Ir mm relative WerkstoHkCJslen')

Bezeichnung II "8 "0,2 cl5 E Ie'V
Gute-Norm

I mittel IKurzname Wen,st~. IlOfm3 Nfmm2 Nfmm2 .. Nlmm2 klein mitlel groB klein gr06

~. Winkel-Profile, gepre8t, II 103 mind. mind. mind. II 103 I... ~ MaSnorm DIN 1771
l- T-Profile, gepreSt,
• • MaSnorm DIN 9714

Relnalumlnlum

I
AI99F8 3.020508 DIN 1712 2,7 80 30 18 70 IIxbxs- 2,2 2,1 2,0

BI1
DIN 1748 20x20 4Ox40 l00x50

112,5 114 1110

AIumlnlum-«MtI"'ru,.en

2Ox30 4Ox40 50.100
AIMg 5F25 3.355508 DIN 1725 2,7 250 120 13 72 112,5- 114 117 3.5 3.0 3,0
AIM gSi I F 3235) 3.2315.72 81. I 310 250 10 70 2,6 2,45 2.3
AlZnM9 1 F 3635) 3.4335.71 DIN 1748 2,77 350 270 10 72 2,5 2,4 2,3

t~
U-Profile, gepreSt,
MaSnorm DIN 9713

.., t .., Doppel-T -Profile, lIepreSt,
-.-7" MaBnorm DIN 8712

Relnalumlnlum

I
(

AI99F8 3.020508 DIN 1712 2,7 80 30 18 70 ~xb.sxr- - 2,1 2,0
81.1

DIN 1748 - 40x40 l00x50
x4x4 116x9

A1umlnlum-Knetleglerungen , I
- 40x40 l00x50

AIMg 5F 25 3355508 DIN 1725 2,7 250 120 13 72 x4x4 x5x7 -
I

3,0 3,0
AIMgSi 1 F 3235) 32315.72 81.1 3,0 250 10 70 - 2,45 2,3
AlZnMg 1 F 3635) 34335.7, DIN 1748 2,77 350 270 10 72 - 2,4 2,3

~ Bleche, IuIlt gewalzt,

I~_.s - MaSnorm DIN 1783

fleInalumlnium

AI99w 3.0205.10 DIN 1712 2,7 80 S 70 30 70 1,7 1.5 l,7S
AI 99 F 14 3.020530 DIN 1745 140 120 4 1,7 1,55 1,75

S·
A1umlnlum-Knetleglerungen 0,5 1,0 5,0

AIMg3w 3.353510 DIN 1725 2,66 180 80 17 70 1,85 1,7 1.9
AIM9 3 F 26 3.353530 B!. 1 250 ISO 4 1,8 1,65 I l,e5
AIMg 4.5 Mn F 31 33547.07 DIN 1745 300 240 8 2,3 2,1 I 2,2
AlZnMl! 1 F 3635) 3433571 2,77 350 270 10 72 2.5 2,3 2.4

I

~s Pletten

AJumlnlum-Knetleglerungen
I I

AIMg4,5Mn usn OIN 1725 2,66 27(37) - 70 SOO 2,4 I 2,4

I
2,4

AIMgSi 135) 3.2315 81.1 2,7 31037) - 6 25 45 2,7 I 2,6 2,6
AlCuMg 131'0) 3.1325 2.8 35037) - 72 - 3,2 3,2
A1ZnMgCu 0,535) 34345 2,78 45037) - I 4,4

I

41,S' 4,5

~

,

') Die angegebenen Festigkeitswerte sind nur Iii, bestimmle ') Spezilische Volum'
Abmessungsbe,eiche gewlihfleistet. Siehe DIN·Gulenorm. koslen

3l» Warm ausgehilrtet 'V- leV' leva
31;) Kalt ausgehlirlet

S Gin. (401) und (4 02)
37) Richlwert In den einleitendclI

Erlauterungen



10.

Is 1. Techni$<;h-wirtsci1aftlich'! KenngroBen

4.1.4. Werkstoftgruppe Nichtmetalle

1 2 3 4 5 6 7 8
-

Werkslolf W",k,'off·Dd'en 'Abmessungen in mm r'llalive Werkslolfkoslen')

Bezeichnung
-I--::-

d 4ll) IE") 142) ,.'~ "0 I "bo39) .- . V
Gille-Norm IKurzname WerIlst -Nr, kg/m3 N/mm2 N/mm2 " INinm "C ldein mittel grciB - klein mittel gr08

11103 mind, I mind. 11 103 I
WMchllummi 1,25 56 Shore I 5 10 1,5 1,2 i 1,25

H.rtllumml

Hgi 1 1.18 - 100 - - 55 4.0 3,7 3,5
S·

Vulkenftber 0,3

I
1 5

Vf 3120 DIN 7737 1.2 ' llings 65 langs 90 langs 7 - 105 1,3 I,D 1.7
DIN 40604 bis 1,45 1 quer45 quer80 qUoJr8

SlIlkonkeutachuk 1.25 1,5-10 - 2SO - 180 - 2 - - 11 -
Vulkoll.n 1,26 3 - 6SO 643) 80 - 2 - - 5,5 -
Acrylill..

PMMA 1.16 70 115 - 3.0 65 1 3 5 6,4 2.2 1,7

Poly.mld 68

PA66 DIN 16984 1,1. 65 SO ISO 2 120 - 10 - - 2.2 -
Polyelyrol

PS DIN 7741 1.05 SO 100 3 3,3 75 - 1 - - 0,6 -
Polytetfllftuorilhylen

..

PTFE . 2.15 25-36 - 5!:0-3SO 0.5 2SO 16 IS,S IS
bis 2.2

Polyvlnylchlorld
0,3 I 1 5

PVC han DIN 16927 1,36 SO-50 80-110 20- 10 2,~,o 65 3,6 2.1 1,9

bis 1,"5 bis 3,
IPVC, mIl hoher

Formbeslandigkeil 1,55 75 120 10 3," 90 - , 5 - 2.9 .2.9
in derWarme
PVC erhiihl DIN 16927 1,3 45-55 ..80 70- 20 2,2~6 80 - 1 5 - 2.7 2."
schlagzlih bii 1...5 bis 2.

Polyp.'opylen

PP 0,92 30 ..5 >600 ',3 80 - 2 5 - 0,65 0,65

PoIyithylen

PE 0,96 20-30 30-40 aoo-otOO 1,0 70 - 0,6 0.6
bis80

- 1 5
Polyvlnylldenfluorld

PVDF ',77 45 - 300 >',0 90 - '6,6 16,6

F_tergle. 2.5 2 3 5 0.65 0,65 0,7

Buelle 0,7 - 0,1 0,1

Elche 0,8 - 20 SO - 0,16 0,18

Ftchle 0.55 - 0,06 0,06

Fumlert.,..

bf'idflrseils limb. 0.6 - a "2 - 0,2 0,2

3") 8iegelesl,gkeil bzw. Grenzbiegespannung " Spezlfische Volum-

'0) Oehnung beim Bruch
koslen

." E-Modul lemperalurabhingig *V-/lV'''w
42) Maximale Gebrauchslemperalur, dauernd, ohne macha- I. Gin. (4.01) und (4.02)

nische Beanspruchung. on Luft In den einleilenden

43) Modul bei 300 " Oehnung. Erlaulerungen.
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p.l. Technisch-wirtschaftliche Kenngro8en

4.1.4. WerkstoffgNppe Nichtmetalle

1 2 3 4 5 6 7 8

Warllaloft Werkstoff·Daten AbmesBungen in mm relalive Werksloffkosten')

Bezeiehnung !' ". "bB39) ~.O) E·') ,.2) II'V
GUte-Nonn I

Kurzname w.tIst*. kg/m3 N/mm2 N/mm2 ... 1Nhfyn: OC ldein mittel groB klein miltel groB

.,03 • 103 .c

....npI.tt. 0.8 - 12 19 - 0.1 0,1

lIr-h....,...tt.
,

beiderseits Limba
atibehenverleimte 0,6 - 16 19 - 0.2e 0,28
MineUagen .

~---
Hart....be

Hgw 2088 DIN 7735 1,2 - eo - 7 120
d\O:5

c 14,8 8,6 6.0
DIN 40607 bt.l,4 14.3,5 1001<10

Hartp.pler

Hp 2067 DIN 7735 >1.05 50 100 - 6 120 5., SOx4 1001<7,5 31 4,3 3,4
DIN 40507
DIN 40605

Hartgumml

Hgi 1 1,18 - ,00 - - 55 3.0,3 5., 9x1 5,3 1.4 1,1

Acryllll.a

PMMA Ipoliert 1,18 70 115 - 3,0 85 - SOx2 - - 5,6 -
nieht poliert - 3,8 -
Epo.ldhllrz 1I1.af.aenrerwtirtct

Hgw2375 DIN 7735 1,7 20 30 - 18 130 2Ox2 421<3,5 100.7,5 - 6,0 -
DIN 40607 bis 1,9
DIN4050S

Polpthrten

PEweieh DIN 8072 0,92 zulassige Beanspr. - 75 de·' = - 0,4 -
DIN 8073 Dzul. - 2,5 N/mm2
DIN 16934 i I lOx2 4Ox4.3 lIOx9,7

PENrt DIN 8074 0.95 "zul. - 5 N/mm2 - eo - O,4S -
DIN 8075
DIN 16934

PoIyvlnflchlorld

PVC hart DINB061 1,38 Dzul - 10 N/mm2 .,.. 65

I

BI. 1 und 2 bis 1,45 I I 3,0 lOx1 4Ox3 9Ox10PVC mIt hoher DIN 8062
FormbesUond,gkeit DIN 8079 1,5 Dzul - 10 N/mm2 3,4 90
beiWarme OINBOBO biB 1,6

boIIelSChliuche

A, gewebehaltig DIN 40620 1,17 - - - - - djl $" 6,7 5,5 5,4
A. gew.behalt,g - - - - - 1.0,5 5xO,5 16.0,7 9,3 7,5 6,9
(DO-Lack)

lxO,541. gewebelos DlN ..0621 - - - - - 5.0,6 16.' 3,3 1,6 1,7

I

)!o) BiegeleBligkeil bzw. Grenzbiegespannung 0) Spezifisehe Volum.

.0) Oehnung beim Bruch koSlen

••) £-Modul temr>er.tur.bhilngig "V- "V' "vo
42) Maximale Gebrauchstemper.'ur, dauernd, ohne meche' s GIn. (".01) und (".02)

niache Beanspruchung, in Lutt. in den einlaitenden
Erlauterungen.
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~.2. Prozentuale Malerialkostenanteile (P.ichtwerte)

4.2.1. aroBmasc:hlnenbau und Starkstromtechnik

rM'S~"00~ Prozenlualer Materialkostenanleil M' in ""
bezogen auf die Herslellkoslen
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I

I
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( •
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Eijlage 5.

Statistiache fouten voortplanting.

Voor een grootheid Y die van n onafhankelijke meetgroot
heden (X,. X:z ..... X~) met systematische fouten (~X,. ~X2 .....
~X.. ) afhangt. kunnen we het volgende definieren:

Qe fout die bij deze grootheid optreedt. hangt af van de
grootte van de systematische fouten van de afzonderlijke meet
grootheden (~X" ~2, ••••• ~Xn) en weI als voIgt:

n

Voor de maximale fout kunnen we schrijven:

r.

~Y."..... ,< = L I fN; * ~Xi I.
"-1

De functie f bepaalt de mate waarop de afzonderlijke fouten
(~Xi.) zich voortplanten in de grootheid Y. Enkele voorbeelden
van deze functies f en de bij deze functie behorende fouten
voortplanting van de meetwaarden ~X~ worden hier gegeven:

Optellen/aftrekken: Y X1 ± X2 ~Y ~X, + ~X2.

Product: Y :;;;; X, * X2 ~Y :;;;; Xo;;;' * ~X, + X, * boX=,.

X, X2 * ~X,. + X, * boX:;;·
Quotient: Y = boy =

x-;:. X:;z2

Exp. functie: Y = Xl. n L::.y = n * X'J , ... -1 * L::.X,..



Bijlage 6.

REGRESSIE-ANALYSE EN CORRELATIE-ANALYSE.

Regressie-analyse.

Bij de regressie-analyse wordt er gekeken naar de relatie
(als die er is) tussen twee of meerdere variabelen.
Stel we hebben n paren meetwaarden (X" Y, ), (X:;::, Y~), .
(X~. Yn ) van twee variabelen X en Y. De eerste stap bij de
regressie-analyse is nu het weergeven van deze meetwaarden in
een grafiek, zodat men een globaal idee krijgt van de relatle
tussen X en Y.

Als er een rechte lijn door de meetwaarden getrokken kan
worden, spreken we van een lineaire relatie. Meestal kan men
geen rechte lijn door de meetwaarden trekken, men spreekt dan
van een niet-lineaire relatie.

We beginnen
tussen de
variabele X
de volgende

Y = ao + aJ.

met de veronderstelling dat we een lineaire relatie
afhankelijke variabe1e Y en de onafhankelijke

hebben. De rechte die nu getekend kan worden heeft
vergelijking:

* X.

Onze taak is het nu een waarde te vinden voor ao resp. a,.
zodat de 1ijn Y = ao + a~ * X goed door de meetwaarden ge1egd
kan worden. Een methode om dit te doen is de methode die bekend
staat als de kleinste kwadraten methode (L.S.M. = least squared
methode) .
Voor een variabe1e Xi ligt de corresponderende variabele y; op
de 1ijn met vergelijking ao + a, * x. Hierdoor kun je het
verschil definieren tussen de werkelijke waarde en de geschatte
waarde van Y j :

De kleinste kwadraten schatting van ar:, en a, worden gevonden
bij het kiezen van waarden met een minimale som van de kwadra
tische dfwijkingen:

n

s = :t e 1.. = :t [ (y; - {d<:, + a, * x~.})] 2 •

Deze vergelijking is een functie van de onbekende parameters do
en a,. De vergelijking kan minimaal gemaakt worden d.m.v.
di fferentH~ren:

dS
en

dS
waarna de twee vergelijkingen gelijk

aan nul worden gesteld. We verkrijgen nu twee vergelijkingen
voer de geschatte waarde van an en 0., te weten &0 resp. &,:



of

Direkt is in te zien dat de kleinste kwadraten regressielijn
door de waarde (x, y) gaat met een richtingscoefficient (r.c.)
van a1.

Opmerking: Als we te maken hebben met een niet lineaire relatie
tussen de variabelen Xl en y~, is het vaak toch mogelijk
gebruik te maken van de lineaire regressie-theorie. Men
transforrneert daartoe de niet-lineaire relatie naar de lineaire
relatie. Bijvoorbeeld:

y = ao * XC =====) log Y = log ao + c '* log x.

We,rkwi jze:

Als we verschillende metingen van de afhankelijke variabele Y,
bij een vaste waarde van de onafhankelijke variabele X doen,
kunnen we een verdeling van de waarden van Y constateren. De
kurve die door de gemiddelde waarden van deze distributie gaat.
noemt men de regressie-kurve. Het probleem van het vinden van
de beste vergelijking, waarmee de waarde van de afhankelijke
variabele Y wordt gevonden uit de onafhankelijke variabele X.
staat hier centraal. Hoe gaat men hierbij te werk?

'* Teken de meetwaarden in een grafiek .

..... Specificeer
worden door
y ao + aJ.
y = do + a]
y d<.> * e><.

de functionele
de meetwaarden.
'* x
'* X + d:;' ..... x 2

vorm van de kurve die gelegd kan
Bijvoorbeeld:
lineair vergelijking.
kwadratische vergelijking.
exponentiele vergelijking.

a 1. * X + a~ '* x 2
•

(ao + a1 * x + a~ '* Xl).
====) dS/ddn = a ; dS/da1 = a

..... Schat de onbekende
kleinste kwadraten
ing:
y = ao +
ei = Yi. 
S = ~ ei. 2

parameter ai
methode. B.V.

van de kurve m.b.v. de
de kwadratische vergelijk-

dS/da~ = O.

Hieruit volgen ao en a1 en 8 2 .

* Vervolgens kunnen we nagaan of we een goede schatting van
parameters a i hebben. Dit kan b.v. gebeuren m.b.v. het
betrouwbaarheids-interval (B.l. met b.v. a = 0.05).

Correlatie-analyse,

Bij de correlatie-analyse gaat men proberen te achterhalen
of twee variabelen een relatie met elkaar hebben. als dit zo
is, probeert men de graad van associatie of correlatie te
vinden tussen deze twee variabelen.

Bij de correlatie-analyse gaat men uit van twee variabelen
die niet gecontroleerd gekozen kunnen worden.



als de meetwaarden dicht bij de
meetwaarden ver van de regres

van een lage correlatie. We kunnen

Stel we gaan uit van een lineaire correlatie:
De correlatie is positief ais hoge waarden van de varia

bele X bij hoge waarde van Y schijnen te horen. of te weI de
r.c. van de regressielijn is positief. Als hoge waarden van de
variabele X bij Iage waarden van de variabele Y schijnen te
horen. spreken we van een negatieve correlatie ==) r.c.
regressielijn is negatief.

De correlatie is hoog
regressielijn liggen. Als de
sielijn liggen. spreekt men
nu 4 gevaIIen onderscheiden.

y

• •
• •

x
'/

• •. • •
• ... • •. .. •.. • • . ••• • • •.. .. • ....

'--------...;:u~....IU~L:.I~-2C

De belangrijksle maat voor
relatie-coefficient. Stel
van twee random varlabelen
nu als voIgt gedefinieerd:

L ~:ua...~2!U.~ I(

het begrip correlatie is de cor
we hebben n paren metingen (X1. yS)
X en Y. De correlatie-coefficient is

r =

Wat stelt deze grootheid voor?
We bekijken d~ covariantie van X en Y. die ais volgd is
gedefinieerd:

....
S~y = l/(n-l} * ~ (x, - i) (y~ - ~).

1-1

Om deze grootheid te begrijpen gaan we de meetwaarden uit
zetten in een grafiek. We delen de meetwaarden in 4 kwadranten.
Assen gaan door (x. y).

1
'/

• •
•

(i.~)
I

;' • • •
• • It

•
• It"



Voor aIle punten in kwadrant 2 geldt dat zowel (Xi - i) als
(y~ - y) positief zijn. hun product (x~ -~) (Yl - 9) is ook
positief. In kwadrant 3 geldt dat (x~ -Xi en (y~ - y) negatief
zijn. terwijl hun product positief is. In kwadrant 1 en 4 zal
een waarde (Xl - ~). (y, Y) negatief zijn. waardoor het
product van deze twee waarden in deze twee kwadranten negatief
zal zijn.

De covariantie verkrijgt men door sommatie van al deze
productwaarden te delen door n 1 (zie functie). Als de
variabelen positief gecorreleerd zijn. liggen de meeste punten
(x~, Yi) in kwadrant 2 en 3. Als de meeste punten in kwadrant 1
en 4 liggen. hebben we te maken met een negatieve correlatie
tussen de variabelen. Als de punten gelijk verdeeld zijn over
aIle kwadranten. blijkt dat de covariantie gelijk aan nul is.
Dit betekent dat er geen correlatie tussen de variabelen
bestaat. Dus de covariantie is een maat voor de associatie
tussen twee variabelen.

Door nu de covariantie te standariseren en ze dus onafhan
kelijk van de op de assen X en Y uitgezette schaalwaarden te
makerl, verkrijgen we de correlatie co~ffici~nt:

S.; = ...[ {2: (X;t - x) 2 I (n - 1)]

r ::
n

1

1

n

*

Voor r geldt: -1 ~ r ~ l.

r = 1 a lIe punten liggen op een rechte
lijn met positieve r.c.

r =: -1 aIle punten 1 igeen op een rechte
lijn met negatieve r.c.

r :: 0 de variabelen X en Y zijn onge-
correleerd.



Bijlage 7.

DEFINITIES.

• Een functie van een systeem geeft de werk1ng van het systeem
weer t.o.v. ZJJn omgeving. Het systeem vervult zijn speci
tieke opgave.

* De totale functie beschrijft de totale opgave van een
systeem. Ze betrekt zich op de systeemgrenzen en stelt de
betrekking met het "aangrenzende" systeem vast. Bij complext:
systemen kunnen meerdere hoofdfuncties naast elkaar voorko
men. die samen de totale functie vervullen.

* Nevenfuncties of hulpfuncties zijn functies die noodzakelijke
opgaven vervullen om te bewerkstellen dat de hoofdfunctie
vervuld ken worden. De nevenfuncties worden bepaald door de
functionele opbouw van het systeem.

* Deelfunctles. Het begrip deeltunctie heeft geen hierarchisch
karakter. De nevenfunctie is steeds een deelfunctie. De
hoofdfunctje is dan een deelfunctie als er meerdere hoofd
functies zijn.

* Functie-drager is een lichaam wat ervoor zorgt dat een
bepaalde (deel)functie vervuld wordt t.g.v. bijvoorbeeld zijn
geometrisCfle kenmerJ.:en/opbouw.

* Functie-analyse. hiermee bed0elen we het vaststellen van de
(deel)functies van een systeern. Deze fUI1ctionele opL<.:>uw wa:rdt
in het algemeen door een hierarchische {functie)structuur
vastgelegd.

* Functionele opb.::engsten. In de bedrijfseconomische ter
minologie wordt voor de kwalitatieve en kwantitatieve
beschrijving van de werking van een (deel)functie het begrip
functionele opbrengst gebruikt. De functionele opbrengst
wordt in het algemeen in een fysische grootheid uitgedrukt
b.v. kg, tijd, weg etc ..

* Functionele Kosten zijn Kosten die gemoeid gaan met de
totstandkoming van een lichaam t.b.v. een realisering van een
b~paalde (deel)functie.

* Katalogus-delen, zijn delen die op grond van hun functie in
werktuigen gebruikt worden. Daarbij kan het zich handelen om
zeer verscheidene werktuigen. Katalogus-delen vervullen in
deze werktuigen, zelfstandig een bepaalde functie. Katalogus
delen zijn vaak vergaand gestandariseerd.

* Standaard-delen zijn elementen die in zeer veel werktuigen
gebruikt worden omdat steeds weer terugkomende (deel)functie
vervuld moaten worden. Denk b.v. aan het vastschroeven van
ondprdelen m.b.v. een bout en een moer. Deze standaard-delen
zijn gestandariseerd.

• Speciale delen, zijn elementen die specifiek gemaakt worden

2



voar cen speciaal werktuig ter vervulling van een speciale
(dee 1) functi e .

* I<.c1stenfunctie. Een kostenfunctie is een mathenldtische functie
dle de afhankelijkheid weergeeft van de kosten en de gedefl
nieerde onafhankelijke variabelcn/factoren.

* Kostenstructuur. Een kostenstructuur is een onderverdeling
van de Kosten in kostensoorten met een bepaalde grootte. De
kostenstructuur wordt in het algemeen bepaald door de
vcrhouding tussen de materiaalkosten. loonkosten. algemene
vervaardigingskosten. Dit wordt weergegeven in onderstaand
plaatje.

.a.

0'-23%

L'=,%

b

G'=-
'2%

t'=
28~

H'=
30'1

Bild 1.02. Prozentue'e
Kostenaufteilung
(Kostenstrukturl fiir
Eilenblhn-Giiter_gen
Cal und Werk elner
Prizisionurmbend
uhr (bl t~J

.. Rel.::d.. ieve kosten ZlJfl Y.osten die aan een of meerder kosten
grootheden gerelateerd worden.

- Een productfamilic is een groep producten die vergelijkbaar
met elkaar zijn La.v.: de te ve:rrichten functie(s). de
funstionele structuur. de kostenstructuur. de vervaardigings
techniek en de geornetrlsche vorm/opbouw.

3
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Fertloungs- Masen\nen- Exponenten fur

verfahren tvp t h t n t r

Bleeh kenn- - 0 0 0
zelehnen

Bleehkontur Sehere - 0.5 0
erstellen

Bleell runOen RunClblege- .... 1.0 0.5 0
maselline

! Telle zum
SellweHlen - .... 1.2 - 0,
zusammen-

: stellen

Exponenten der Fertigungszeiten von Arbeitsvor
g~ngen an qeometrisch Ihnlichen Beh~ltern

[~1

FertlgungS- Masellinen- ExPOnenten fur

verfahren tva to' t g t h t n t r
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.-
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RunClnaht-Zvl. 2) .

WIG-SchwelBen 2)
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