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VOORWOORD 

Vanuit de Technische Hogeschool Eindhoven is een onder
zoek gedaan naar de invoering van een CAD-systeem op de 
lay-out-afdeling. Het gaat hier om een 400-uurs-opdracht 
die valt in het vierde studiejaar. 

Het verslag is vrij lijvig geworden maar dat ligt ook in 
de aard van de opdracht. Het verslag kan voor het bedrijf 
dienen als aanknopingspunt om de procedures op de ver
schillende afdelingen aan te passen aan de eisen die een 
CAD-systeem aan de organisatie stelt en als leidraad om 
verschillende CAD-systemen voor de lay-out-afdeling te 
beoordelen. Ook kan het dienen als basis voor een verder
gaand onderzoek waarbij ook de tekenkamer betrokken wordt. 

Hierbij wil ik allen danken die binnen het bedrijf tijd 
vrijmaakten (ondanks de drukke werkzaamheden) en bereid
willig informatie verschaften, met name: 
dhr. J. Wessels; dhr. W. Lievestroi dhr. J. Knake en 
dhr. H. Abbink. 

V~~r de goede begeleiding vanuit de TH wil ik graag nog 
dhr. P. Renders danken. 
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SAMENVATTING 

Bet onderzoek behandelt de invoering van een CAD-systeem 
op de afdeling waar lay-outs worden gemaakt van slachtlij
nen. Deze lay-outs dienen als hulpmiddel bij de kostencal
culatie en worden met de offerte aan de klant toegestuurd. 
Ze moeten vaak meerdere malen gewijzigd worden. 

Nadat een klant komt met een aanvraag tot pri j sopgave 
gaan er vaste procedures lopeno In de huidige procedures 
speelt de afdeling verkoop een (te?) centrale role Deze 
afdeling zou van de taak moeten worden ontheven om de 
interne gegevensstroom in het eerste deel van de procedu
res te verzorgen. Bi j de overname van gegevens van de 
lay-out-afdeling door de tekenkamer loopt alles via een 
per soon (orderbeheer). De gegevensstroom is vri j ui tge
breid. Bet blijkt dat door bundeling van informatie veel 
mensen de benodigde informatie moeten zoeken uit een gro
tere hoeveelheid. Als een CAD-systeem is ingevoerd kunnen 
veel meer gegevens rechtstreeks worden opgevraagd door 
degene die ze nodig heeft. 

Een project is opgedeeld in orders, een order is opge
deeld in items, di t loopt zo door tot 5 ni veau' s. Een 
CAD-systeem dat aIleen v~~r lay-outs wordt gebruikt hoeft 
aIleen te werken in het "project-niveau", met standaard
elementen ui t het 2e ni veau, een CAD-systeem voor aIle 
tekeningen loopt door tot het onderste niveau (artikelen) 
en is dus vee I uitgebreider. 

Omdat het altijd gaat om een lijn-opstelling met een 
vaste volgorde en met verschillende standaardelementen is 
de tekening goed te ontwerpen met een CAD-systeem (de 
handel ingen zi jn veelal algor i tmi sch). Een lay-out-pro
gramma is niet geschikt. Ontwerpen in 3D is onnodig en te 
moei 1 i jk, een weergave in 3D (ontwerpen in 2D) zou weI 
veel verduidelijken. 

Door de grote omvang van de standaardelementenbiblio
theek en doordat waarschijnlijk ook nog meerdere werksta
tions worden aangesloten, is het werkgeheugen van een 
gewone microcomputer te klein. De tekeningproductie per 
jaar bepaalt het benodigde (actieve) externe geheugen: 175 
Mbytes. 

Bet onderzoek kan nog worden uitgebreid door er de tot a
Ie tekenkamer bij te betrekken. 
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Roofdstuk 1 INLEIDING 

De afdeling slachttechniek van machinefabriek Nijhuis in 
Lichtenvoorde legt zich toe op het vervaardigen van 
slachttechnische installaties, voornameloijk op het gebied 
van varkens- en runderslacht. Een groot deel van de pro
ductie is bestemd voor export, de klanten zijn over heel 
de wereld verspreid. In elk land worden weer andere eisen 
aan een slachtlijn gesteld. 

Om een globale indruk te geven van het gebied waarop het 
bedrijf werkzaam is, zal ik de voornaamste twee vormen van 
slacht hieronder beschrijven: 

Varkens worden eerst (meestal electrisch) bedwelmd. Ret 
feitelijke doden gebeurt snel daarna door steken en ver
bloeden, voor het verbloeden is enige tijd nodig. Daarna 
voIgt een bewerking waardoor de haren van het varken los 
komen te zitten: het broeien, het varken wordt daarbij 
meestal gedurende een vaste tijd door een bak met warm 
water gehaald. Als de haren los zitten kan met ontharen 
worden begonnen, soms is di teen geheel met de vorige 
bewerking. Na het drogen van het varken worden dan de 
laatste haren afgevlamd of afgeschroeid, bij schroeien is 
nog een extra bewerking nodig, nl. het zwartscheren. Nu 
worden poten en kop geborsteld, waarna het poetsen en 
wassen begint. Evt. worden de varkens dan infra-rood-be
straald, wat de kwaliteit van het vlees verbetert. Na deze 
bewerking wordt met het ui tslachten begonnen: verschil
lende organen worden verwijderd, dan wordt het varken 
gespleten en gekeurd. Nu kan worden begonnen met het uit-
snijden van de verschillende soorten vlees. III ---

Runderen: Ret grote verschil met varkens is dat runderen 
niet worden onthaard maar onthuid. Ret bedwelmen gebeurt 
bij runderen vaak door schieten. Na het steken en verbloe
den wordt vaak electrostimulatie toegepast wat verdere 
bewerkingen makkelijker maakt. Nu voIgt het onthuidproces. 
Daarna (of daarvoor) wordt de kop afgenomen en gespoeid. 
We zijn nu weer aangeland bij het uitslachten, daarna 
wordt het karkas weer gekliefd en gekeurd, waarna weer met 
uitsnijden kan worden begonnen. 121 

De varkensslacht is wat geschiketer voor automatisering 
omdat varkens tegenwoordig vrijwel allemaal gelijke maten 
hebben (verschilt aIleen van land tot land). In runderen 
is overal veel verschil. 

In veel gevallen wordt de slachtlijn inclusief aIle 
transportlijnen en koelsystemen afgeleverd. Om dit binnen 
de gewenste levertijd te bereiken is de totale procedure 
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georgani seerd zoal s weergegeven in bi j 1age 1 (deze flow
chart is opgeste1d mbv een bestaand schema). Bet eerste 
dee1 van de flow-chart is gtedetaileerder weergegeven in 
bij1age 4 (beschrijving in hoofdstuk 2). 

De lay-out wordt a1 vooraan in het procede gemaakt; op 
basis van de lay-out wordt n1. een kostencalculatie ge
maakt, we zi jn dan in het stadium van een II aanvraag" • 
Later wordt op de tekenkamer de exacte lay-out gemaakt van 
waaruit de slachtlijn echt wordt gebouwd, we spreken dan 
van een "opdracht". Op de tekenkamer komt verder het gewo
ne constructiewerk v~~r. 

Bet deel van de informatiestroom binnen de lay-out-afde
ling en tekenkamer kan vereenvoudigd worden door invoering 
van een CAD-systeem. De "overname" van gegevens door de 
tekenkamer van de lay-out-afdeling kan dan met enkele han
delingen worden uitgevoerd. Om de verandering in procedu
res daarbij te kunnen aangeven moeten eerst de huidige 
procedures goed worden bekeken. 

Ook het tekenen van de lay-out, waarbij vee1 met elemen
ten wordt geschoven, wordt met een CAD-systeem sterk ver
eenvoudigd. 

In het verslag wordt dan ook eerst aangegeven hoe de 
huidige procedures en gegevensstromen verlopen, welke co
deringen worden gebruikt en hoe een project is opgebouwd, 
dan wordt de structuur van een lay-out-tekening bekeken en 
er is aangegeven of deze geschikt is voor ontwerp op een 
CAD-systeem. Tens10t te wordt, na bepal i ng van de omvang 
van de tekeningenproductie en van de standaarde1ementenbi
bliotheek, een pakket eisen opgesteld waaraan een systeem 
moet vo1doen om goed toepasbaar te zijn op de 1ay-out-af
deling. Opdrachtomschrijving: bij1age 2. 
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Hoofdstuk 2 AANVRAAG 

Bet proces wordt geinitialiseerd door een telefonische 
aanvraag tot prijsopgave van een klant of doordat een ver
koper telefonisch contact opneemt met een klant. 

Een verkoper legt dan een bezoek af. Tijdens zoln bezoek 
moet de verkoper aIle benodigde gegevens verzamelen. Hier
voor is een vragenlijst opgesteld, waarop de meeste gege
vens kunnen worden ingevuld (bijlage 3). Omdat de verko
pers echter niet graag volgens di t vaste patroon met de 
klant praten wordt dit formulier helaas niet vaak ge
bruikt. De verkoper brengt dan rechtstreeks (ui teigen 
aantekeningen) verslaguit. Bet is dan toch nogal eens no
dig om achteraf meer informatie te vragen. 

Als in een bestaand gebouw gewerkt wordt brengt de ver
koper meestal van de klant een bouwtekening mee, die dan 
wordt gebruikt als uitgangspunt voor de lay-out-tekening. 
Bij een nieuw gebouw is vaak een architectentekening be
schikbaar. Soms staan de wensen en eisen van de klant al 
in tekening. De verkoper moet er achterkomen of er concur
rentie is bij het project i.v.m. de door hem te be- palen 
Idrempel l op de fabrieksprijs in een later stadium. 

De verkregen gegevens (vragenformulier + bouwtekening + 
aantekeningen) worden door de afdeling verkoop doorgegeven 
aan het hoofd van de lay-out/calculatieafdeling, die van 
een nieuw project een map maakt en een voorlopig project
nummer, het "aanvraagnummer", toekent. 

De verkoper beslist of: 
a. snel een globale prijs wordt geschat (bij weinig gege

vens), of 
b. meteen een voorcalculatie wordt gemaakt (bij eenvoudi

gere opdrachten), of 
c. eerst een lay-out tekening wordt gemaakt (A- of B-lay

out, zie hoofdstuk 6) 
en het hoofd van de lay-out-afdeling plant de projecten 
in. 

ad a. Als eerst een prijs moet worden geschat, krijgt 
"voorcalculatie" de gegevens, daar wordt de orde van 
grootte van de prijs bepaald. Verkoop polst dan de inte
resse van de klant en hierna wordt pas eventueel een voor
calculatie of lay-out-tekening gemaakt. 
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ad b. Als meteen gecalculeerd moet worden, gaat de pro
jectmap met aIle gegevens rechtstreeks naar voorcalcula
tie, waar aan de hand van uit ervaring bekende standaard
gegevens een voorcalculatie wordt gemaakt volgens een vast 
patroon (hiervoor bestaan formulieren). 

ad c. Als eerst getekend moet worden gaat de projectmap 
naar een lay-out-tekenaar. In sommige gevallen moet nu al 
gemeten worden op locatie (als een gebouw sterk gewijzigd 
is of als de oorspronkelijke bouwtekening weinig betrouw
baar is). Er worden gegevens ui t het eigen archief ge
haald, zoals oude lay-outs en werktekeningen die voor de
zelfde klant al eerder zijn gemaakt. Ook worden gegevens 
opgezocht over afmetingen van machines (maatschetsen), 
voorschriften m.b.t. hoogte enz., vaak zijn deze uit erva
ring bekend. De tekenaar gaat dan net zolang puzzelen en 
schuiven tot hij de meest geschikt lay-out met de gewenste 
elementen heeft gevonden. De tekening gaat dan naar voor
calculatie (met heel de map), waar aan de hand van de te
kening en weer volgens een vast patroon een voorcalculatie 
gemaakt wordt. Er is daarbij een wisselwerking tussen de 
mensen van voorcalculatie en tekenaars. 

Na deze stappen wordt samen met het bedri j fsbureau de 
levertijd geschat. Nu wordt een (klad-)offerte gemaakt die 
per onderdeel de verkoopprijs en wat toelichting bevat. In 
de offerte is het project al onderverdeeld in delen waar
aan later waarschijnlijk verschillende ordernummers worden 
gegeven, soms wordt een korting over enkele "orders" ver
deeld. Om eenduidigheid in de onderverdeling te bevorderen 
is het misschien nuttig om in dit stadium al (voorlopige) 
ordernummers toe te kennen. 

Alles wordt dan in de projectmap bewaard op de afdeling. 
Een kopie van de offerte en kopieen van de tekeningen gaan 
naar het secretariaat. Op het secretariaat wordt een net
offerte gemaakt die aan afdeling verkoop wordt gegeven ter 
fiattering, een kopie wordt gearchiveerd en de offerte + 
tekeningen worden verstuurd. 

Er vindt dan weer overleg met de klant plaats. Vaak doet 
de klant dan voorstellen tot wijzigingen. De verkoper 
brengt di t over naar het hoofd van de lay-out-afdel ing 
waarna dezelfde procedure weer van start gaat. De wijzi
gingen worden dan uitgevoerd in de bestaande lay-out-teke
ning (of er wordt een nieuwe lay-out getekend) en in de 
kopie-offerte, waarna opnieuw via verkoop een offerte en 
een tekening naar de klant worden gestuurd. Dit gaat net 
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zolang door tot er geen wijzigingen meer hoeven te worden 
uitgevoerd: dwz de klant is accoord met het voorstel. 

Als de klant dan de opdracht aan Nijhuis gunt moet afde
ling verkoop aIle gegevens verzamelen (bestaande project
map, juiste prijzen enz.) en deze deponeren bij "orderbe
heer". 

Orderbeheer wijst aan de verschillende delen waaruit'het 
project bestaat verschillende ordernummers toe, meestal 
volgens de onderverdeling ui t de offerte en verzorgt de 
invoer voor het OHW-systeem met ordermeldingen; de defini
t ieve voorcalcula tie wordt ook ingevoerd (voor bv. BTW
facturatie). Orderbeheer heeft ook de taak om een deel van 
de managementinformatie te verzorgen. 

Daarnaast wordt een opdrachtbevestiging opgesteld (met 
definitieve prijzen, kortingen zijn verwerkt) die via ver
koop ter ondertekening aan de klant wordt gestuurd. De 
klant houdt een exemplaar en stuurt een exemplaar onderte
kend retour. Verkoop geeft dit ondertekende exemplaar weer 
door aan orderbeheer die het bewaart, een ander exemplaar 
gaat naar het bedrijfsbureau. Als de klant niet accoord 
gaat moet verkoop weer actie ondernemen. 

Als de opdrachtbevestiging ondertekend is door de klant 
is het project een opdracht geworden. De verdere procedu
res zijn beschreven in hoofdstuk 3. 

Het kan ook voorkomen dat de klant iets wil kopen zonder 
offerte (bv. reservedelen). Verkoop stuurt de gegevens dan 
eerst naar het hoofd van de calculatie-afdeling die een 
voorcalculatie laat maken, of noemt ze1f een prijs als het 
gaat om bekende onderde1en. Dan zorgt verkoop ervoor dat 
aIle gegevens bij orderbeheer terecht komen. Eventueel 
moet ook hier een ondertekende opdrachtbevestiging van de 
k1ant worden verkregen. 

Op de bijgevoegde flow-chart (bijlage 4) is deze totale 
procedure goed te overzien. 

2.2.1 Benodigde gegevens. 

Hieronder vo1gt een opsomming van de gegevens die nodig 
zijn op de lay-out/voorcaiculatie-afdeling. 

- Diersoort: De diersoort bepaa1t de tota1e opzet van de 
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slachtlijn; de benodigde sterkte van de transportbanen 
en haken, de benodigde installaties enz. 

- Capaciteit: De capaciteit bepaalt de grootte van de ma
chines I de snelheid van de baan, onderl inge afstanden 
van de dieren enz. 
• De gewenste capaciteit wordt altijd door de klant op
gegeven. 

- Mate van automatisering: Hoever de automatisering wordt 
doorgevoerd is afhankelijk van verschillende factoren: 
• Specifieke wensen van de klant. 
• Het budget van de klant (de verkoper moet daar een 
idee van hebben) bepaalt waarmee de slachtlijn maximaal 
kan worden uitgevoerd, als er weinig concurrentie is 
moet er zoveel mogelijk worden ingevoegd, bij veel con
currentie moet de lijn goedkoop worden gehouden. 
• De plaats van uitvoering is belangrijk als ter plekke 
geen goede mogelijkheden zijn voor onderhoud, de lijn 
moet dan niet te ingewikkeld worden uitgevoerd. 
• Vaak is ook de personeelssi tuatie van belang. Soms 
brengt verregaande automatisering ontslag met zich mee, 
als dat niet toelaatbaar is moet de slachtlijn minder 
worden geautomatiseerd. 

-Beschikbare ruimte: Bij een bestaand pand is een vrlJ 
nauwkeurige en actuele bouwtekening nodig omdat heel de 
slachtlijn in dit pand moet worden ingepast. Als die 
niet beschikbaar is moeten de exacte maten op een ande
re manier worden verkregen, er kan bi jvoorbeeld een 
oude lay-out voor dezelfde klant aanwezig zijn of een 
voorontwerp door de klant zelf getekend. 
• Bij een uitbreiding moet de lay-out van de bestaande 
slachtlijn beschikbaar zijn en daarnaast weer de gege
vens over beschikbare ruimte. 

Bij een totaal nieuw project moeten soms gegevens 
worden verkregen van de architect, soms is men nog 
helemaal vrij mbt het gebouw en hoeft men aIleen afme
tingen van het terrein te hebben. 

- Wijze van slachten: Sommige klanten willen de mogelijk
heid tot ritueel slachten behouden. 

Koopdelen: Deze zijn belangrijk om de levertijd te be
palen. Gegevens over motoren, kettingen e.d. moeten zo 
snel mogelijk worden afgeleid uit de gegevens over ca-



-7-

paciteit e.d. 

- Voorschriften: Een deel van de lay-out wordt al vastge
legd door de verschillende voorschiften: 
· De afstand van een dier tot de grond bepaalt bv. de 
hoogte van de tranportbaan. 
• Keuringsvoorschriften leggen bepaalde verplichte fa
ciliteiten vast. 
• Snelheids-(tijds-)voorschriften leggen doorlooptijden 
vast, bv. na steken binnen 45 min. aan einde slacht
baan. 

- Standaard-gegevens: Deze gegevens kunnen intern worden 
opgezocht: o.a.: 
• Maten van standaardelementen. 
• Tijden benodigd voor verschillende bewerkingen. 
• Vaste afmetingen van bordessen en loopgangen enz. 

- Diversen: (zie vragenlijst bijlage 3) 
• Ophangingen: is het mogelijk aan bestaande balken de 
constructie te bevestigen? (afhankelijk van het gebouw) 
• Voorkeur van de klant voor railsoort, haaksoort, enz. 
• Soort koeling 
• Levering (af fabriek, FOB, enz.) 

De overige gegevens zijn voor de lay-out- en calculatie
afdeling niet van belang. 

2.2.2 De informatie-uitwisseling. 

De voorgaande gegevens worden doorgegeven door mondelin
ge overdracht of via formulieren. Onder formulieren vallen 
ook bouwtekeningen ed. (alle schriftelijke informatiedra
ger s) • 

De totale stroom is het beste weer te geven in een com
positorisch schema (bijlage 5). Dit is een schema waarin 
wordt aangegeven: ' 

- de formulierenstroom tussen afdelingen* 
- de soort informatie 
- de plaats waar informatie ontstaat 
- de benodigde voorgaande informatie 
- het aantal formulieren dat van een bepaalde soort moet 

worden opgemaakt 
- bewerkingen binnen de afdelingen 

V~~r meer informatie: 131 
In het schema zal ik zoveel mogelijk met de gebruikelij-

*) Onder afdeling versta ik hier iedere aparte eenheid die 
informatie opneemt, verwerkt en afgeeft. 
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- het symbool 
- het symbool 

drager, (bv: 
out-tekening) 

daaraan wil ik nog toevoegen: 
voor weggooien/vernietigen 
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voor een gewijzigde informatie
l=lay-out-tekening i l=gewi j zigde lay-

In bijlage 5.1 een lijst van de symbolen. 
Omdat telkens een pakket formulieren van de ene naar de 

andere afdeling gaat is het makkelijk om in het schema de
ze formulieren te bundelen in "mappen". Telkens als een 
informatiedrager uit de map wordt weggehaald of eraan toe
gevoegd krijgt de map een nieuwe letter (alfabetische 
volgorde): map ai map bi ••. , ik heb niet met nummers ge
werkt omdat anders verwarring kan ontstaan met kopieen van 
formulieren. De inhoud van de verschillende mappen is be
schreven in de lijst met formulieren (bijlage 5.2). 

We nemen hier aan dat de procedure begint met een tele
fonische aanvraag van de klant. De klant heeft een be
staand gebouw, waarvan duidelijke bouwtekeningen bestaan. 
De klant gaat accoord met de voorgestelde lay-out na een
maal wijzigen (de klant heeft zelf een voorstel tot wijzi
ging), er zijn dan in de tijd gezien twee formulierenstro
men over dezelfde afdelingen, een met oorspronkelijke for
mulieren en een met de gewijzigde versies. 

Het schema wordt het makkelijkst gelezen door te begin
nen bij BEGIN en dan telkens de weg van een informatie
item te volgen. Zie bijlage 5.3 

Dit deel van het compositorisch schema loopt door tot en 
met de afdeling orderbeheer. In hoofdstuk 3 is het tweede 
deel opgenomen, dat op dit eerste deel aansluit. 

In het compositorisch schema wordt weergegeven welke ge
gevens iedere afdeling krijgt. Er kan nu nog apart worden 
weergegeven welke informatie iedere afdeling nodig heeft, 
waarna verschillen kunnen worden geconstateerd. Deze laat
ste beschouwing is in hoofdstuk 3 weergegeven met behulp 
van een informatie-matrix. 

2.2.3 Conclusies. 

Uit dit schema blijkt dat de afdeling verkoop een vrlJ 
centrale rol speelt. Verkoop heeft de taak om telkens ge
gevens te ver zamelen en door te geven, vandaar de grote 
stroom informatie door deze afdeling (zie schema). Deze 
informatie wordt binnen de afdeling verder niet gebruikt. 
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Dit wordt deels verklaard door het feit dat aIleen verkoop 
contact heeft met de klant. Verkoop heeft vaak nog iets 
toegezegd en is op de hoogte van de laatste afspraken, 
daarom is die centrale functie toch noodzakelijk. 

De formulierenstroom blijkt vrlJ uitgebreid te zlJn, 
vooral als (meerdere malen) een lay-out gewi j zigd moet 
worden. 

Verdere concl usies Zl In beter te trekken als ook het 
tweede deel van de procedures is bekeken, zie daarvoor het 
volgende hoofdstuk. 

Opmerking: In dit hoofdstuk en in het volgende zijn de 
procedures beschreven ,zoals ze op dit moment formeel zou
den moe ten verlopen, de informele informatieoverdracht 
verschilt nogal van deze formele regels! 
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Hoofdstuk 3 OPDRACHT. 

Vooral de informatiestroom naar en in de tekenkamer is 
in dit kader van belang. 

In het vorige hoofdstuk is al te zien dat op een gegeven 
moment de gegevens terecht komen bij " orderbeheer" (op de 
schema's onder de hartlijn). Orderbeheer heeft nu (zie 
compositorisch schema dee 1 1) de ondertekende opdrachtbe
vestiging en de laatste calculaties. De opdrachtbevesti
ging komt echter niet al t i jd ondertekend retour. Met de 
nieuwste gegevens wordt nu de definitieve calculatie opge
steld. Sommige gegevens die nergens meer voor nodig zijn 
(bv. oude voorcalculaties waarvan al gewijzigde versies 
bestaan) worden vernietigd. De tekenkamer zou deze liever 
nog hebben om de gedachtengang van de lay-out-tekenaars en 
verkopers te kunnen volgen. Orderbeheer deelt de ordernum
mers toe mbv de opdrachtbevestiging en de overige gegevens 
en maakt een overzichtlijst met aIle opeenvolgende order
nummers van een project opgesomd, de lijst is als voIgt 
opgebouwd: (voor verklaring van de afkortingen zie hoofd
stuk 4). 

OHW.nr. 
(ordernr.) 

05631 
05632 

05649 
05650 
05651 

project S.O. PG 
nr. 

05735039 ~ ~ 
05735039 VK 26 

05735039 VK 
05735039 VK 
05735039 VK 

60 
60 
60 

klanten- omschrijving 
code 
RKT 
RKT 

RKT 
RKT 
RKT 

bouwvergadering 
engineering 

inglijgoot 
Tarzan l7R 
tussengoot 

Daarnaast word teen soortgel i jke 1 i j st (de urenl i j st) 
opgesteld met een toevoeging, nl. de weeknummers. De teke
naars moeten later onder het juiste weeknummer het aantal 
uren invullen dat zij in die week aan een bepaalde order 
hebben besteed. 

OHWnr. proj. SO PG klanten- omschr. week 
nr. code 39 40 41 42 43 44 
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Orderbeheer zorgt ervoor dat de juiste gegevens worden 
doorgegeven aan het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau ge
bruikt die gegevens om met inachtname van de levertijd de 
uren te gaan inplannen, zowel voor de tekenkamer als voor 
de product ie en montag-e. V~~r de tekenkamer gebeurt di t 
aIleen in grote lijnen, verder wordt de urenplanning op de 
tekenkamer zelf bepaald. De calculaties gaan na het be
drijfsbureau naar de tekenkamer. 

Het hoofd van de tekenkamer krijgt ook de overige gege
vens aangeboden van orderbeheer. Hij wijst dan een pro
jectleider aan, aan wie hij de gegevens doorgeeft. De pro
jectleider, die verder met het project wordt belast, be
stelt zo snel mogelijk de koopdelen waarvan de precieze 
uitvoering al bekend is (ivm levertijden). Deze koopdelen 
krijgen dan tijdelijke artikelnummers. 

De projectleider gaat, om de exacte maten te leren ken
nen, meestal eerst op locatie meten (en bepaalt zo de de
finitieve bouwtekening); bij nieuwbouw krijgt hij nu de 
defini tieve archi tectentekeningen. Tot aan di t punt vond 
nog overleg plaats over de uitvoering van het gebouw, de 
bouwtekeningen waren nog niet definitief. 

Omdat de gegevens over het gebouw weer nieuw zijn en om
dat de eerste lay-out tekeningen vrij grove benaderingen 
zijn met weinig doorsnedes en zonder details, tekent de 
projectleider de lay-out opnieuw, nu met exacte maatvoe
ring: deze lay-out blijkt vaak sterk gewijzigd te zijn tov 
de vorige. In de genoemde lay-out-tekening zi jn sommige 
orders nog schematisch aangegeven (bv. de buisbaan) hier
van voIgt dan nog een specifieke tekening, waarin aIleen 
de betreffende order en de omtrekken van het gebouw zijn 
aangegeven. De projectleider heeft nu het project opgezet. 
Regelmatig is er nog overleg met de klant in de vorm van 
bouwvergaderingen, waarna eventueel weer gewijzigd wordt. 

In de tekening worden bij de betreffende delen ordernum
mers vermeld. Soms wordt ook in de tekening naar detailte
keningen verwezen. De projectleider houdt ordners bij met 
aIle gegevens over het project: algemene lay-out (de sa
menstelling + doorsnedes, details en bv. fundering-teke
ningen), correspondentie, enz. AIle tekeningen zijn voorin 
de ordners op een lijst aangegeven. Nu kan er assistentie 
worden aangewezen, het ligt aan de moeilijkheidsgraad en 
de levertijd of dat een of meerdere constructeurs, con
structeur-tekenaars, of tekenaar-constructeurs zijn, soms 
wordt ook werk uitbesteed. De verschillende orders worden 
over hen verdeeld. 

De tekenaars houden hun urenbesteding per order bij op 
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de eerder vermelde urenlijst. Daarnaast wordt de urenbe
steding ook bijgehouden in het systeem. Deze lijsten gaan 
naar nacalculatie waar verschi11en kUnnen worden geconsta
teerd met de gecalculeerde uren. 

De hoeveelheid werk verschilt sterk van order tot or
der: 

1. Van sommige orders uit het project hoeft niets getekend 
te worden. Het betreft dan standaardproducten, zoals een 
Tarzan 17R ontharingsmachine (fig 3.1). In de tekenkamer 
is een "algemeen archief" aanwezig waarin van iedere stan
daardmachine de gegevens zijn verzameld. Hieruit wordt, 
bij een product dat op vooraad is (een Tarzan wordt op 
voorraad geproduceerd i .v.m. de levertijd van het giet
werk), de stuklijst afgedrukt. Eigenlijk dient dit aIleen 
am administratieve verwerking mogelijk te maken en am 
Kleine wi jzigingen op de standaard-ui tvoering aan te ge
ven. Op de stuklijst worden het ordernummer en de lever
tijd vermeld. 

Figuur 3.1 

Bij standaardmachines die niet uit voorraad worden gele
verd worden oak samenstellingen en werktekeningen afge
drukt. Een vlamoven heeft tel kens een andere voethoogte, 
dus dan is telkens een nieuwe werktekening nodig. Er wordt 
een tekeningenlijst toegevoegd, bevattende de tek.no's, 
het formaat, de benaming, pos.no's en datum van afgifte 
aan de werkplaats. Evt. wijzigingen op de afdrukken van 
werktekeningen en stukl i j st worden duidel i jk aangegeven. 
De tekeningen, stuklijsten en tekeningenlijst worden ver
zameld in mappen waarvan er een in de tekenkamer blijft en 
er 3 naar de werkplaats gaan, n1. een naar constructie, 
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een naar voormontage en een naar montage. De map die in de 
tekenkamer blijft wordt in het archief OHW (onderhanden
werk) opgeborgen op vo1gorde van ordernummer. 

2. Er zijn ook orders die gedee1te1ijk standaard zijn, zo
als doortrek-broeibakken (fig 3.2). Hiervan is de doorsne
de altijd ge1ijk, die is dan ook te vinden in het algemeen 
archief. Het bovenaanzicht moet echter a1tijd opnieuw ge
tekend worden en er moet te1kens een stuklijst worden ge
maakt. 

Figuur 3.2 

3. Dan zijn er orders die niet standaard zijn, maar waar
van we1 in eerdere projecten a1 soortgelijke tekeningen 
zijn gemaakt. In dat geval wordt mbv microfi1m-kaarten of 
in het historisch archief opgezocht waar iets dergelijks 
a1 eens voorkwam, dan worden de oude tekeningen erbij ge
haald en eventueel aangepast en er wordt een stuklijst ge
maakt. Dit wordt helaas te weinig gedaan. 

4. Van een order die helemaal niet standaard is wordt (met 
als basis de 1ay-out-tekening ) een totaa1tekening gemaakt 
en werktekeningen. Op de samenstel1ingstekeningen van de 
order krijgen de verschillende elementen posno's waarvan 
later vaak weer een tekening wordt gemaakt. Daarna wordt 
weer een gedetailleerde stuklijst gemaakt. 

De overige koopdelen worden nu besteld. In het archief 
OHW hangt nu van iedere order een map op volgorde van or
dernummer. Deze mappen blijven gehandhaafd tot enkele 
maanden na de oplevering van het project. 
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Tijdens en na het uitwerken van een order moet het ver
loop van de werkzaamheden gecontroleerd worden aan de hand 
van een checklist. 

De procedures op de product ie- en montageafdeling vallen 
buiten het bestek van deze opdracht en blijven hier verder 
buiten beschouwing. 

Wijzigingen die tijdens de produktie, voormontage of 
montage worden doorgevoerd moeten in de tekenkamermappen 
worden vermeld met ordernummer, tekeningnummer, posno. en 
omschrijving. 

Bij wijziging van bestaande standaardinstallaties of ma
chines/onderdelen moet de inhoud van elke wijziging worden 
opgeborgen in het algemeen archief bij het desbetreffende 
onderdeel. Ook moet vermeld zijn welke tekeningen gewij
zigd zijn. AIle betrokkenen moeten van een wijziging een 
kopie ontvangen, dat zijn: verkoop~ verkoop reservedelen; 
calculatiei werkvoorbereiding: produktie. Dit gebeurt 
niet altijd, waardoor verschillen ontstaan tussen lay-out
afdeling en tekenkamer, met als gevolg verschillen tussen 
de uitvoering waarmee gecalculeerd is en de feitelijke 
uitvoering. Met een CAD-systeem zijn die problemen vrijwel 
opgelost omdat, als een element op de tekenkamer in het 
systeem wordt veranderd, het automatisch ook veranderd is 
op de lay-out-afdeling. 

Als in een project nieuwe installaties worden gebruikt 
die waarschijnlijk vaker gebruikt zullen gaan worden, moe
ten de techni sche onderbouwing en ui tgangspunten worden 
opgeborgen in een nieuw vak van het algemeen archief. Aan 
de lay-out-afdel ing moeten maatschetsen worden doorgege
ven. 

3.2.1 Benodigde gegevens. 

Lay-out-tekening: opdrachtbevestiging en definitieve 
calculatie; Hieruit kunnen de tekenaars en de project
leider aIle informatie halen die in het eerste deel van 
de procedures al is verwerkt. (zie hoofdstuk 2.2.1) 

- Exacte maten: De projectleider komt deze maten te weten 
door zelf te gaan opmeten. Aan de hand van deze maten 
wordt de lay-out opnieuw opgezet. 
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- Energiegegevens: In dit stadium is van belang wat voor 
energievoorzieningen de klant in huis heeft, dat is 
o.a. afhankelijk van het land waar de klant is geves
tigd. 

- Voorschriften: Deze moeten ook hier bekend zlJn omdat ze 
weer nodig zijn bij het ontwerp van de nieuwe lay-out 
en van de afzonderlijke orders. 

- Standaardgegevens: Ook op deze afdeling maakt men ge
bruik van deze gegevens. Ze kunnen weer intern worden 
opgezocht. 

- Specifieke wensen van de klant mbt de uitvoering van be
paalde machines. 

3.2.2 Informatie-uitwisseling. 

Nu kan het compositorisch schema worden uitgebreid tot 
aan de uitgifte van tekenkamermappen. In het eerste deel 
waren we aangeland bi j orderbeheer, daar wordt de draad 
weer opgepakt (zie BEGIN): bijlage 6.2. De verklaring van 
de afkortingen staat in bijlage 6.1. 

3.3.3 Conclusies uit het compositorisch schema. 

Ook hier is de formulierenstroom vrij uitgebreid. 

Het hoofd van de tekenkamer ontvangt veel informatie die 
hij slechts door hoeft te geven, hij houdt zo weI zicht op 
de werkzaamheden die in de tekenkamer worden uitgevoerd. 

Orderbeheer blijkt de enige schakel te zijn tussen lay
out-afdeling en tekenkamer. De hele gegevensstroom tussen 
deze afdelingen loopt via orderbeheer. Orderbeheer voegt 
nog ordernummers ed. aan deze gegevens toe. Deze situatie 
heeft als nadeel dat er geen direct contact is tussen te
kenaars van de lay-out-afdeling en van de tekenkamer. Dit 
contact zou bevorderlijk zijn omdat dan de mens en van de 
tekenkamer de gedachtengang van de lay-out-tekenaars beter 
kunnen volgen en bespreken. Er is nu geen terugkoppelingi 
met als gevolg dat als een oplossing voor een bepaalde 
constructie van de lay-out-afdeling technisch moeilijk 
haalbaar is, de kans groot is dat bij een volgende gele
genheid dezel fde oplossing weer wordt gebruikt door de 
lay-out-tekenaars. 
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De urenbesteding van de tekenaars wordt dubbel bijgehou
den. Het nadeel van de genoemde urenlijsten is, dat er 
geen totaaloverzicht ui t voIgt per project. Dat kan met 
het computersysteem weI, echter, dit werkt niet optimaal 

3.3 Behoefte aan informatie. 

3.3.1 Informatiematrix. 

In de twee delen van het compositorisch schema wordt de 
volgorde van ontstaan van de informatie nog niet duide
lijk, ook geeft dit schema de behoefte aan informatie van 
een bepaalde afdeling niet weer. Om dit te ondervangen is 
ook een informatiematrix (bijlage 7) opgesteld. Een infor
matiematrix geeft aan: 

- waar de behoefte aan informatie aanwezig is 
- uit welke items die behoefte bestaat 
- waar deze informatie-items worden gegenereerd 
- de volgorde van ontstaan van die items in de tijd 
Op de verticale as staan de infromatie-i tems, op de 

horizontale as de afdelingen die een relatie hebben met 
deze items. Bij het opstellen van de informatrix is o.a. 
gebruik gemaakt van paragraaf 2.2.1 en 3.2.1: 'Benodigde 
gegevens'. Een verklaring van de symbolen en van de opzet 
van het schema is opgenomen in bijlage 7.1; het schema 
zelf voIgt in bij1age 7.2. 

3.3.2 COnclusies. 

Door vergelijking van de verschi11ende schema's kunnen 
we zien of er verschi1len zijn tussen de informatie die 
een afdeling nodig heeft en de informatie die de afdeling 
krijgt. 

Die verschillen bli jken groot te Zl)n; meestal wordt 
veel meer informatie aangeboden dan nodig is. Er wordt nl. 
veel gebruik gemaakt van gebundelde informatiestromen. 

Voorbeeld: de projectieider krijgt op een gegeven moment 
de projectmap If/aarin de vragenlijst zit en de opdrachtbe
vestiging, de opdrachtbevestiging bevat vri jwel aIle in
formatie die in het vragenformulier is aangegeven. 

Ais een CAD-systeem wordt ingevoerd kan informatie wor
den verkregen door die zelf op te roe pen (tekeningen), in 
dat geval wordt niet meer informatie aangeboden dan nodig 
is. Een groot deel van de "mappen" vervaIt; doordat by. de 
tekeningen in het systeem zijn opgeslagen. 
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Hoofdstuk 4 CODERING EN NUMMERING. 

4.1 Lay-ou!-afde!i~gL £a!c~1~t!e_e~ or~e~b~h~e~. 

Omdat het systeem van codering is ui tgegroeid tot een 
vrij complex geheel, za1 ik hier de verschillende coderin
gen opsommen op volgorde van ont staan in de beschreven 
procedures. 

a. Projectnummer (aanvraagnummer). 

Als de gegevens (vragenlijst + bouwtekening) voor de 
eerste keer bij het hoofd van de lay-out-afdeling zlJn 
terechtgekomen, verzamelt die ze in een projectmap en 
geeft het project dan een nummer. Dit nummer heet nu nog 
projectnummer, maar zou voor de duidelijkheid beter aan
vraagnummer genoemd kunnen worden. Het aanvraagnummer be
staat uit vier cijfers: 

I-"'"'I"--r---r--. 

code vo~ CVOlg~ummer (chronologisch) 
het jaarta1 

vb. aanvraagnummer 5 3 5 7 

1985 volgnummer 357 

b. Lay-out-tekening-nummer. 

De tekeningen die op de lay-out afdeling gemaakt worden 
krijgen een 6-cijferig tekeningnummer, bestaande uit een 
2-cijferige code voor de afdeling (hier 61) en een volg
nummer: 

I Cl..-,l 
code voor 
afdeling 

¥ awl 
volgnummer (chronologisch) 

Tekeningen die bij een bepaald project horen, bevatten 
in hUn nummer geen informatie over het nummer van het pro
ject of over het formaat. 

Als later een gewi jzigde lay-out moet worden gemaakt, 
gebeurt dit soms in de bestaande tekening, die dan het
zelfde nummer houdt, of er wordt een nieuwe tekening ge
maakt I di e een nieuw volgnummer kri jgt. De volgnummers 
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zijn niet per project ingedeeld. Om de gegevens toch bij 
elkaar te houden worden ze, zoals al beschreven, opgebor
gen in de map met het aanvraagnummer. 

c. Klantencode. 

Zodra de gegevens bij 'orderbeheer' terecht komen, wordt 
gekeken of voor dezelfde klant al eerder een opdracht is 
uitgevoerd. Als dat zo is bestaat er al een klantencode, 
als dat niet zo is, wordt die k1ant op een 1ijst met een 
nieuwe code genoteerd. De code is een afkorting van de 
naam: bv. Ryckaert = RKT. De code wordt bv. gebruikt om 
een stuk materiaal snel terug te kunnen kennen. Op elk 
stuk materiaal dat bv. naar verzinking gaat wordt (met een 
label) de code aangegeven. De k1anten staan alfabetisch op 
een lijst. 

d. Debiteurennummer. 

Op dezelfde manier wordt gekeken of de klant al een de
biteurennummer kent. In + 1980 zijn die aan aIle toen be
kende klanten (en werkilemers) op alfabetische volgorde 
toegekend (met tel kens tussenruimte). Als nu blijkt dat 
een klant nog geen nummer heeft moet 'orderbeheer' bij 
'administratie' om een nummer vragen. Administratie kent 
dan een 4-cijferig nummer aan die klant toe. 

De nummers 0001 tim 0500 zijn gereserveerd voor perso
neelsleden, de nummers vanaf 0500 zijn ongeveer op volgor
de van alfabetische rangschikking over de klanten ver
deeld. Het nummer 9999 is gereserveerd voor Nijhuis Lich
tenvoorde zelf en wordt bv. gebruikt als gewerkt wordt om 
voorraden aan te vullen. 

e. Referentienummer. 

Een offerte krijgt, zoals aIle correspondentie, een re
ferentienummer. Dat nummer is als voIgt opgebouwd: 2 cij
fers/letter/3 cijfers: de eerste cijfers geven het jaartal 
aan, de letter geeft aan of het gaat om een Aanbieding, 
een Bevestiging of Correspondentie (in dit geval dus A), 
de laatste cijfers vormen weer een volgnummer. 

f. Positienummer. 

Een offerte is slechts onderverdeeld in enkele items met 
positienummers (letter/cijfer) met als doel om een item 
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sneller te kunnen terugvinden en apart te kunnen aangeven. 
aangeven. 

g. Projectnummer 

Als de klant accoqrd is gaan aIle gegevens naar orderbe
heer. Bet tot dan toe gebruikte aanvraagnummer vervalt en 
er wordt in plaats daarvan, een projectnummer toegekend. 
De klantencode wordt vaak bij het projectnummer vermeld. 
Bet projectnummer is opgebouwd uit 8 cijfers: , 

J J 

1 . 2. 3. 

1. Deze 2-cijferige code geeft het jaartal aan. Dit jaar 
(1985) begint ieder projectnummer met 05. 

2. Bet debiteurennummer van de klant (zie d). Een project 
kan extern of intern zijn. Bij een extern project (EX) 
word t voor een klant gewerkt, bi j een intern proj ect 
(IN) wordt bv. gewerkt om de voorraad aan te vullen of 
voor intern onderhoud, soms worden ook deze letters 
(EX/IN) naast het projectnummer vermeld. Bij IN is dus 
het debiteurennummer: 9999 (zie d). 

3. - Bij de grote projecten wordt de volgcode op het mo
ment gebruikt om de week aan te geven waarin het pro
ject opdracht is geworden. 
Vb.: 05735038 RKT: Een project in 1985, afgegeven in 
week 38 voor de klant Ryckaert. 
- In de nabije toekomst wil men als volgcode nemen: de 
week waarin opgeleverd moet worden 
- Voor bepaalde proj ecten bestaan speciale codes (zi e 
tabel 1, bijlage 8); zo kan bv. aan het eind van het 
jaar precies opgevraagd worden hoeveel reservedelen ge
Ieverd zijn voor een klant en met 05 ...• 90 kan na 1985 
worden gekeken hoeveel garantieprojecten in di t jaar 
zijn uitgevoerd. 
Vb.: 05735093: reservedelen voor Ryckaert. 
- De codes 94 tim 98 worden aIleen gebruikt voor inter
ne projecten, dus altijd in combinatie met het debiteu-

, rennumrner 9999. 
Vb.: 05999998: researchproject. 
Omdat voorraadproj ecten (volgcode 94) vaak voorkornen, 
worden deze nog eens onderverdeeid naar periode. In 
plaats van de code 94 wordt dan een code verrneld uit de 
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range 71 tim 83, die periode 1 tim 13 aangeeft. Op het mo
ment wordt weer de periode aangegeven waarin de orders 
uitgegeven worden, maar men wi1 ook hier de periode waarin 
opge1everd moet worden gaan aangeven. 

h. Ordernummers (O.N.). 

Bij de voorcalculatie is de onderverdeling van het pro
ject in orders al bepaa1d. Van de verschi11ende standaard
delen zijn n1. al (standaard) voorca1culaties gemaakt. Or
derbeheer deelt dan vanuit de offerte de ordernummers toe. 
De positienummers (zie f) verva11en hierbij. Een ordernum
mer is een 5-cijferig chronologisch vo1gnummer, dat verder 
geen informatie bevat over het jaar, de periode, of de 
week, maar weI over het soort order. De nummers zijn nl. 
onderverdeeld in 4 groepen. Iedere groep heeft een bepaald 
'bereik' van ordernummers. Deze onderverdeling is makke
Iijk voor de tekenkamer en het bedrijfsbureau om een order 
te herkennen. De groepen zijn: 

-Projecten 
-Bandel/reservedelen 
-Reparatie/garantie 
-Voorraad 

vb.: uit de groep projecten: steekelevator ON 05648. 
De vo1gende order krijgt binnen een bepaalde groep het 

v01gende nummer. Ordermeidingen kunnen nu aan de hand van 
de ordernummers met bijbehorende voorcalcu1aties worden 
ingevoerd in de computer als "onderhandenwerk" (OHW) 

i. Soort order (S.O.). 

De orders worden verder nog onderverdeeld in: 
Verkooporders: Voor een gewoon extern project, hierbij 

loopt altijd dezelfde procedure zoals be
schreven in hoofdstuk 2 en 3, afgesioten 
met facturen. Bet resultaat komt terecht 
op de verlies- en winstrekening. Code: VK 

- Kostenorders: Bieronder va11en bijvoorbeeld garantie-
orders en intern onderhoud (bv. lampen 
vervangen in het gebouw). De kosten moe
ten gedekt worden door budgetten. Bet re
sultaat is weer te zien op de verlies- en 
winstrekening. Code: KO 

- Voorraadorders: Er wordt geproduceerd voor de voorraad. 
Bierdoor gaat de voorraadwaarde omhoog, 
wat te zien is in de balans. Tarzans wor-
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den bv. eerst op voorraad gemaakt en 
later uit voorraad aan de klant ver
kocht. Bij een voorraadorder wordt op 
het moment geen voorcalculatie ge
maakt. Code: VR 

De codes worden bij het ordernummer vermeld. 
vb.: O.N. 05649 VR: een voorraadorder. 

j. Productgroep (PG). 

Met dit losse 2-cijferige nummer wordt het soort product 
aangegeven volgens tabel 2 (bijlage 8). Vb.: constructie
werk: PG 61 

De productgroepen zijn nog verder onderverdeeld, hier
over meer in hoofdstuk 7. 

Het nummer is gekoppeld aan het grootboek en dient on
dermeer als sturing voor de materiaalafname. De verschil
lende productsoorten zijn globaal onderverdeeld naar de 
materiaal/toegevoegde waarde-verhouding. De bestaande 
lijst bijlage 8 is daarom moeilijk te wijzigen. Het nummer 
wordt op sommige lijsten bij het ordernummer vermeld. Op 
basis van de productgroep worden in sommige indelingen op 
de lay-out-afdeling en de tekenkamer de standaardelementen 
geordend. 

Opmerking: 
Bij elk project worden de laatste 2 ordernummers toege

kend aan "bouwvergaderingen slachttechniek" (PG 25) en 
"engineering slachttechniek" (PG 26). Dit dient om de uren 
gemaakt met vergaderingen en opmetingen en met het tekenen 
van de totaal-lay-out toe te kunnen rekenen aan eigen or
dernummers en niet direct aan de overige ordernummers van 
machines e.d. 

Op bladzijde 22 is ter verduidelijking van dit verhaal 
de codering en nummering op deze afdelingen in een figuur 
aangegeven. 

4.2 Tekenkamer. 

De verschillende codes en nummers op de tekenkamer zijn 
bijna allemaal in de stuklijst terug te vinden. 

a. Tekeningnummers. 
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Alle tekeningen die van de lay-out-afdeling komen hebben 
een nummer dat begint met 61 (zes-cijferig nummer). 

Alle nieuwe nummers op de tekenkamer moeten bij een per
soon worden aangevraagd. Bet tekeningnummer is weer zes
cijferig. Er zijn vier soorten nummers: 
-4 no's (beginnend met een 4): voor tekeningen van onder
delen die op voorraad kunnen worden gelegd (monotekenin
gen)~ de tekeningen zijn niet bestemd voor een bepaald or
dernr. 
-5 no's: voor tekeningen bestemd voor een ordernummer, 
waarvan de inhoud niet voor nalevering in aanmerking komt. 
-6 no's: voor alle lay-outs, samenstellingen en details. 
-8 no's: voor modeltekeningen (zie hoofdstuk 5). 

Aan het begin van een project moet worden gecalculeerd 
hoeveel 6 no's nodig zijn: 5 no's worden pas ingeschreven 
als het complete ordernummer is afgewerkt. 

b. Positienummers (posno's). 

De posnummers worden gebruikt om op een samenstellings
tekening de verschillende onderdelen aan te geven. Een on
derdeel aangegeven met een posno. kan zelf al een artikel 
zijn en dus ook een artikelnummer hebben. 

Bet posno. is een vOlgnummer, dat in iedere aparte order 
weer 1 begint. Binnen een order wordt wel doorgenummerd. 
Onder 1 project kunnen nu meerdere dezelfde posno.'s voor
komen, dat is niet zo'n bezwaar omdat verder toch op or
derno. wordt gewerkt. 

c. Artikelnummers. 

Bet artikelnummer bestaat uit negen cijfers: 

1.=J ';J J L ) L L 8 ? J 
ekeningnummer materiaaIco e 

Er zijn ook artikelen waarvan geen tekening bestaat, dan 
beginnen de nummers met een 7 of een 9. 

4.3 Conclusies. 

Ipv de huidige tekeningnummers, geeft een nummer waarin 
het projectnummer, ordernummer, debiteurennummer of for
maat is opgenomen, meer informatie. Dit kan bij lay-out
tekeningen inderdaad gebeuren (handig voor terugzoeken), 
de overige tekeningnummers zijn echter vaak gekoppeld aan 
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artikelnummers 

Het projectnummer en het aanvraagnummer kunnen door een 
nummer worden vervangen (dus meteen al een projectnummer 
toekennen), het nadeel hiervan is dat een klant dan al een 
debiteurennummer moet krijgen, als het project nog niet 
aan Nijhuis gegunt is. 

De klantencode bevat t.o.v. het debiteurennummer geen 
aanvullende informatie, de klantencode is echter handig 
voor snel herkennen van een project. In sommige gevallen 
(tekenkamer) is dan het projectnummer overbodig, aan de 
klantencode kan een project worden herkend. 

Als een project in de offerte al wordt onderverdeeld in 
orders kunnen de positienummers vervallen, de voorcalcula
tie, die van ordernummers gebruik maakt, verloopt dan ook 
makkelijker. Het bezwaar is weer dat de ordernummers al 
zijn toegekend, terwijl het project geen opdracht hoeft te 
worden. 

De aanduiding EX en IN is overbodig. Als het debiteuren
nummer 9999 is, is het project intern, anders is het ex
tern. 

De wisselende volgcodes in de projectnummers werken, om
dat ze voor verschillende doelen worden gebruikt, nogal 
verwarrend. Mensen die ermee werken kunnen ze echter snel 
herkennen. WeI moet eenheid worden gebracht in de weekaan
duiding: week van oplevering of van afgifte. 

Met de code II 500rt Order" wordt bi jvoorbeeld soms de
zelfde informatie gegeven als met de volgcode. Het ver
schil is dat de volgcode betrekking heeft op een project 
en SO op een order. Onder een proj ect kunnen meerdere 
soorten orders vallen, daarom is de code toch nodig. 
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Hoodstuk 5 OPBOUW VAN EEN PROJECT. 

De opbouw van een project wordt vooral duidelijk als we 
kijken naar de stuklijsten die op de tekenkamer worden ge
maakt. Een stuklijst van een standaardelement kunnen we 
terugvinden in het algemeen archief op de tekenkamer. De 
opbouw van een stuklijst is als voIgt: bovenaan is aange
geven bij wat voor element en bij welke samenstellingste
kening de stuklijst hoort. Van ieder posno. uit deze sa
menstellingstekening zijn dan de benodigde gegevens ver
meld, o.a. de benaming, het tekeningnummer en evt. het mo
deltekeningnummer*, de artikelen waaruit het posno. is op
gebouwd met evt. afkortmaten en artikelnummers. 

Welke hierarchie is nu te herkennen in een project? 
We moeten eerst bedenken dat deze stuklijsten delen van 
orders betreffen en dat een project{I) is opgebouwd uit 
vele orders(II). 

Bij ieder uitgebreid element bestaan meerdere stuklijs
ten. Het element is namelijk opgedeeld in een aantal items 
(III) waarvan aparte samenstellingstekeningen bestaan. Vb. 
element: Tarzan l7R: items: aandrijving, frame, enz. 

Op de samenstellingstekeningen worden de verschillende 
posno.'s genoemd. Ieder losneembaar deel uit de samenstel
ling krijgt een eigen posno. (hierop zijn enkele uitzonde
ringen, zoals een motor met tandwielkast, samen 1 posno.). 
Met losneembaar word t hier bedoeld: vastgeschroefd, ge
klonken e.d., maar by. niet gelast. Een posno. kan nog uit 
verschillende artikelen bestaan (vb.: een onderdeel van 
een invoergeleiding bestaande uit aan elkaar gelaste stuk
ken UNP 100 en UNP 65 balk) en is dan een meervoudig arti
kel{IV). Hiervan bestaan bewerkings- en soms ook modelte
keningen*. 

In de tekeningen van meervoudige artikelen zijn de ver
schillende enkelvoudige artikelen(V) te herkennen, waarvan 
soms ook bewerkings- en modeltekeningen bestaan; zij vor
men de onderste laag in de hierarchie. In di t verhaal 
komt men op het maximum aantal niveau's, nl. vijf. In de 
praktijk worden echter vaak een of meerdere niveau's over
geslagen. Vb.: Als een posno.(een 10sneembaar deel) meteen 
een enkelvoudig artikel is wordt niveau IV overgeslagen. 
Een eenvoudig element wordt meteen in losneembare delen 
gesplitst: niveau III wordt overgeslagen. 

Een model: bIz. 26. De niveau's zijn weergegeven als 
losse platen. Door enkele van deze platen op elkaar te 
schuiven ontstaat een structuur met minder niveau's. 

*) Een model tekening wordt gemaakt voor de gieteri j. De 
overige bewerkingen zijn op de modeltekening nog niet ver
meld. Deze worden weI aangegeven op de bewerkingstekening. 
Een gegoten onbewerkt onderdeel heeft een ander artikel
nummer dan hetzelfde onderdeel in bewerkte staat. 
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In de figuur is ook het grote verschil aangegeven tussen 
de eisen die gesteld moeten worden aan een CAD-systeem 
voor de tekenkamer en een CAD-systeem voor de lay-out-af
deling. 

Als het systeem op de tekenkamer voor alle ontwerphande
lingen gebruikt moet kunnen worden, moet men erop kunnen 
tekenen tot en met niveau IV en moeten er standaardelemen
ten kunnen worden vastgelegde tot en met niveau V {onder
broken lijn}, terwijl een CAD-systeem op de lay-out-afde
ling slechts in niveau I hoeft te tekenen en er alleen 
elementen hoeven te worden vastgelegd uit niveau II. Daar
om is, als het systeem ook meteen geschikt moet zijn voor 
gebruik op de tekenkamer, een veel grotere capaciteit 
nodig dan wanneer het systeem alleen gebruikt wordt voor 
lay-out-tekeningen. Als men ook op de tekenkamer alleen de 
lay-outs met het CAD-systeem hoeft te ontwerpen, komt men 
ook hier tot niveau II (doorgetrokken lijn). 
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Hoofdstuk 6 STRUCTUUR VAN DE LAY-OUT-TEKENING. 

6.1 So£r! ~ax-£u!-!e~e~i~g~ 

De verkoper bepaalt wat voor soort lay-out-tekening voor 
de klant gemaakt moet worden. Dit hangt o.a. af van de fa
se waarin een offerte-aanvraag verkeert. 

Zoals al eerder vermeld zijn de lay-out-tekeningen ver
deeld in A- en B-lay-outs: 

A-lay-outs: Een machine wordt afgebeeld als een op 
schaal getekend blok; transportbanen worden aangegeven met 
lijnen en het soort bewerking wordt met tekst aangegeven 
in de tekening. Maten worden in de tekening niet (of zeer 
globaal) vermeld. (Voorbeeld: bijlage 9) 
- B-lay-outs: Een machine wordt nu gedetailleerd getekend, 
van een baan wordt soms een stukje gedetailleerd aangege
ven. Soms worden in de tekening de hoofdmaten vermeld. 
(bijlage 9~) 

Daarnaast kunnen nog dwarsdoorsnedes en aanzichten wor
den gemaakt. Dat gebeurt meestal bij wat gedetaiIIeerdere 
lay-outs. Soms is het nodig om een constructie voor de 
klant te verduidelijken (de klant is vaak niet technisch), 
soms is het noodzakelijk, bv om te bekijken of bij een 
broeibak een bepaalde hellingshoek van een conveyor moge
lijk is of om te controleren of een opstelling mogelijk is 
mbt de hoogte. 

Het verschil tussen A- en B-lay-outs vervaagt weI eens 
omdat sommige onderwerpen niet eenvoudiger of gedetetail
leerder getekend kunnen worden en omdat van veel machines 
makkelijk gedetailleerde stickers of kopieen gemaakt kun
nen worden vanuit de maatschetseni die worden dan ook in 
A-Iay-outs gebruikt. 

De meeste Iay-out-tekeningen worden getekend op schaal 
1:50 of 1:100 (bij grote gebouwen 1:200). 

Wanneer worden nu welke lay-outs gemaakt? 
- informatie. Als de klant aIleen nog maar hoeft te weten 
of-hij- clan een bepaald project kan berginnen is slechts 
een simpele lay-out nodig en een globale prijs, dUs A-lay
out. 
- officiele aanbieding. In de volgende fase (soms wordt 
meteen -hleraan -begonnen) is de belangrijke vraag: hoe en 
voor welke prijs wordt het project uitgevoerd? Hier-wQrdt 
bepaald welke machines in de lijn worden opgenomen. Mees
tal wordt dan een B-lay-out met doorsnedes gemaakt. 



-29-

- speci fieke problemen. In di t geval vraagt de klant om 
een oplossing- voor-een stukje uit de slachtlijn. De teke
ning is altijd gedetailleerd en bevat weinig standaardele
menten. De verkoper heeft vaak al een idee over de con
structie, de lay-out-tekenaars moeten de practische uit
voering hiervan dan op papier zetten. Nu wordt geen lay
out getekend, maar een "gewone" constructietekening: hier 
ontstaan vaak problemen doordat de lay-out-tekenaars niet 
in dit soort tekenwerk zijn gespecialiseerd. Ais het pro
ject dan later op de tekenkamer komt blijkt vaak dat de 
uitvoering onmogelijk is of juist makkelijker kan. 

Door tijdgebrek op de tekenkamer kunnen hier ook geen 
constructeurs van die afdeling inspringen, nu blijft dus 
weI al het tekenwerk voor een aanbieding op de lay-out-af
deling. 

Opmerking: In aIle bovengenoemde gevallen komen zowel ma
ten in inches al sin mm. I s voor doordat voor veel ver
schillende landen wordt gewerkt. 

6.2 Qn!w~r£e~ ~a~ ee~ !ax-~u!. 

Iedere lay-out-tekening is verschillend van de vorige 
omdat tel kens in een ander gebouw wordt gewerkt en omdat 
de klanten verschillende wens en hebben. Toch is er een 
grote overeenkomst. Het gaat namelijk telkens om een lijn
opstelling. Het hoofdtransport vindt plaats in een lijn 
van bewerking naar bewerking (daarnaast zijn er nevenstro
men zoals de terugvoer van pootkettingen en het transport 
van maag- en darmpakketten). Dit is goed te zien in een 
processchema van de slachtprocedure (bijlage 11). 

Het ontwerpproces bestaat voornamelijk uit algoritmische 
handelingen. Meestal moet een vaststaande bouwtekening 
worden overgenomen, waarna volgens een vaste procedure de 
installaties worden ingebracht: zowel de varkens- als de 
runderslacht verlopen nl. in een vaste volgorde, zoals in 
de inleidende tekst is beschreven. AIleen het optimale 
verloop van de slachtlijn door het gebouw is nog vrij te 
bepalen met de beperking dat voor veel elementen vaste 
maten, afstanden en lengten bestaan. 

De lay-out-tekenaar beginnen, nadat zij het gebouw heb
ben overgetekend, vrijwel aItijd vooraan de slachtlijn te 
tekenen. Omdat voor bepaalde trajecten voorgeschreven 
doorlooptijden staan is het niet goed mogelijk om ergens 
middenin de slachtlijn te beginnen met ontwerpen. Als het 
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eind van de slacht1ijn ergens op moet aans1uiten (bv. 
bestaande koe1ce11en) wordt vaak in gedachten teruggegaan 
naar het begin (waar moeten de dieren naar binnen om daar 
uit te komen?) en er wordt dan toch vooraan de slacht1ijn 
begonnen. 

Van de tota1e 1ijn en van vee1 dee1trajecten is de 1eng
te te berekenen uit de capaciteit (snelheid) en een voor
geschreven tijd. De tekenaar moet, om zo goedkoop moge1ijk 
uit te komen, de 1ijn zo ontwerpen dat er zo weinig moge-
1ijk bochten (en dus zovee1 moge1ijk rechte stukken) in 
voorkomen, rekening houdend met de optima1e p1aatsing van 
bepaa1de machines. Ook moet rekening worden gehouden met 
bouwkundige en sociale aspecten, zoa1s afstand tot kanti
net enz. A11een deze 1aatste hande1ingen zijn aan te mer
ken a1s heuristisch: een proces met zo weinig heuristische 
hande1ingen is in principe goed te automatiserenl 

In de varkenss1achterij van bijlage 10 is het voorgaande 
processchema op de hierboven beschreven manier gerang
schikt. Dit is weergegeven in bij1age 12. In dit geva1 is 
er sprake van een nieuw gebouw. A1s van zo· n gebouw nog 
geen tekeningen gegeven zijn, kan samen met de architect 
de vorm worden bepaa1d. Dan wordt de slacht1ijn in en paar 
lange rechte banen gelegd (rekening houdend met het be
schikbare terrein) en het gebouw wordt Iter omheen ge
bouwd". Het gebouw is dan vaak mooi rechthoekig. Dit geva1 
komt niet zo vaak voor. Meesta1 zijn er a1 tekeningen 
bekend. WeI kunnen vaak nog in over1eg met de architect 
bepaa1de gegevens vastge1egd worden zoa1s het stramien van 
steunpi1aren. Bij bestaande gebouwen is van dit a11es geen 
sprake. Alles 1igt a1 vast en de slacht1ijn moet aangepast 
worden aan het gebouw. 

Uit het voorbee1d van de varkensslachterij (bij1age 10) 
b1ijkt weI dat het bovenaanzicht aIleen niet voldoet om 
een duide1ijk beeld te geven (voora1 voor een niet tech
nische k1antl), zoa1s al vermeld in 6.1. Daarom zijn ook 
doorsnedes getekend. De moei1ijkheid bij het ontwerpen van 
een lay-out 1igt vaak in het hoogte-ver1oop van de conve
yors en buisbanen, vooral als in bestaande gebouwen moet 
worden gewerkt. Soms is het noodzake1ijk om verschil1ende 
doorsnedes te tekenen om te zien of een elevator onder een 
bepaa1de hoek mogelijk is. Hierbij moet ook rekening wor
den gehouden met wettelijke eisen t.a.v. minimale afstand 
van een varken tot de vloer e.d. Ook ophangconstruct ies 
zijn vaak a11een met doorsnedes duidelijk te zien. 

Bij de beschreven problematiek zou het makke1ijk zijn om 
met een 3D systeem verschillende doorsnedes automatisch te 
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kunnen laten weergeven. Het probleem bij zo'n 3D systeem 
is echter dat het tekenen zelf veel moeilijker is doordat 
in verchillende aanzichten tegelijk moet worden gewerkt. 

Met een 2~D systeem wordt gewoon in een aanzicht tege
lijk ontworpen, maar het systeem kan verschillende aan
zichten combineren en er een 3D plaatje van maken, er kun
nen dan echter uit dat plaatje geen andere doorsnedes wor
den gehaald dan die welke al getekend waren. Dit zou nut
tig kunnen zijn om bepaalde gedeelten te verduidelijken. 

6.3 Conclusies. 

De lay-out-tekening is in zijn huidige vorm al goed ge
schikt voor invoering in een CAD-systeem. Door de lijnop
stelling, de eenvoudige materiaalstroom en de vele vaste 
relaties is een specifiek lay-out-progrtamma (dat werkt 
met oppervlakteverdelingen) zeals CRAFT en MODULAP 14\ 151 
niet goed toepasbaar en overbodig. 

Bij speci fieke constructie-problemen kan, als een CAD
systeem is ingevoerd, de tekenkamer weI worden ingescha
keld, omdat er dan makkelijke cemmunicatie mogelijk is met 
de lay-out-afdeling via het systeem en door tijdwinst op 
de tekenkamer 
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Hoofdstuk 7 STANDAARDELEMENTEN 

7.1 Soorten elementen. 

Een voorwaarde voor nuttige invoering van een CAD-sys
teem is het veelvuldig gebruik van standaardelementen. 
Daarom zal ik hierop de aandacht richten. 

De lay-out-tekening kan men opgebouwd denken uit losse 
eenheden verbonden door transportbanen. Er moet naar ge
streefd worden om beide aspecten zoveel mogelijk te stan
daardiseren. Op het moment heeft men drie soorten elemen
ten; ze zijn al genoemd in hoofdstuk 3 (soorten orders): 

Klasse I: geheel gestandaardiseerd (aIle aanzichten lig
gen vast) 

Klasse II: gedeeltelijk gestandaardiseerd (1 of meer aan
zichten liggen vast (niet allemaal) 

Klasse III: niet gestandaardiseerd 

Voorbeeiden: Klasse I : een Tarzan I7R, die altijd vrijwel 
dezelfde uitvoering heeft. 

Klasse II: een doortrekbroeibak: aItijd dezelfde dwars
doorsnedei de lengte hangt af van de verplaatsingssnelheid 
van de varkens omdat er een vaste broeitijd bestaat: leng
te =snelheid x broei tijd; het verloop van de broeibak 
hangt af van de vorm van het gebouw. 

Klasse III: een speciale constructie voor de ophanging 
van de buisbaan aan bestaande balken in het gebouw. 

Met betrekking tot de standaardelementen zijn er op 
het moment enkele moeilijkheden. De elementen liggen name
lijk niet volgens een eenduidige norm vast, er zijn ver
schillende indelingen van de elementen en het is niet dui
delijk wie mag bepalen hoe zo In standaardelement precies 
is opgebouwd. Gevolgen: 
-Soms wordt op de tekenkamer met andere maten gewerkt dan 
de lay-out afdeling, want een wijziging die op de tekenka
mer, in de productie of door een verkoper wordt aange
bracht wordt vaak niet doorgegeven aan de lay-out afde
ling. 
-Het is niet duidelijk wie wijzigingen aan standaardele
menten mag doorvoeren. V~~r wijzigingen op de tekenkamer 
bestaat weI een vaste procedure, maar die wordt niet al
tijd gevolgd. Eigenlijk zou bij een wijziging vanuit een 
bepaalde afdeling eerst op de tekenkamer moeten worden be-
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keken of die W1Jzlging prijstechnisch wel gunstig is. 
-De verkopers weten soms de precieze ui tvoering van een 
element niet waardoor zij een afwijkende versie verkopen: 
als dan bij de voorcalculatie de prijs is gebaseerd op het 
standaardelement kunnen er verschillen ontstaan tussen 
voor- en nacalculatie. 
De verwachting is dati na invoering van een CAD-systeem, 
enkele van deze problemen zullen verbeteren doordat, als 
een element op de tekenkamer in de elementenbibliotheek 
wordt gewijzigd, dit automatisch oOk op de lay-out-afde
ling gebeurt. De verkopers zouden dan moeten werken met 
actuele afdrukken van de inhoud van de elementenbiblio
theek. 

Om aan de problemen nu al iets te doen worden er sinds 
kort geregeld policy-meetings gehouden, waar aan verkopers 
en Iay-out-tekenaars gedetailleerde productvoorlichting 
wordt gegeven. Het is nog niet duidelijk of deze maatregel 
het gewenste resultaat zal hebben. 

Op de verschillende afdelingen worden enkele verschil
lende indelingen van standaardelementen onderscheiden. In 
de volgende paragraaf worden ze genoemd. 

7.2 lnde!i~g~n_v~n_s!a~daa!d~lem~n!e~. 

7.2.1 Lay-out-afdeling en verkoop. 

a. PrijzenIijst. 
Deze lijst wordt door de calculatieafdeling gebruikt om 

een offerte op te stellen. AIleen elementen uit klasse I 
zijn opgenomen, omdat voor de andere elementen de prijs 
nog van een aantal factoren afhangt. 

De elementen hebben in deze Iijst geen nummer, wel een 
naam (bv. Tarzan). Ze zijn in hoofdstukken geordend naar 
onderwerp (dezelfde volgorde als productgroepindeling). 
Binnen de hoofdstukken is een onderverdeling in soorten 
artikelen te zien en binnen die onderverdeling weer de 
opsomming van verschillende types. Dit systeem werkt dus 
met drie niveau's. 

b. Productgroepen. 
Deze Indeling-wordt bijvoorbeeld gebruikt om oude teke

ningen van bepaalde artikelen op op te zoeken en om in het 
AES-systeem (tekstverwerker) standaardtekstjes van iedere 
machine in verschillende talen op te nemen. De lijst bevat 
elementen ui t klasse I en klasse I I, maar geeft verder 
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geen gegevens over de elementen. De lijst is nog niet 
helemaal opgezetj van sommige elementen wordt niet ieder 
type genoemd. Er word t ui tgegaan van de eerdergenoemde 
productgroepen (bijlage 8), die zijn gebaseerd op soorten 
producten met ongeveer dezelfde materiaal/toegevoegde 
waarde-verhouding (van oorsprong uit het grootboek). Deze 
code vormt het eerste deel van een 5- (of 6-)cijferig 
getal: 

I} , L I [:.:~ 
~ ,~ '- ..... 

Productgroep Product Type 
Hier kan men dus weer dr i e ni veau IS onderscheiden: de 

productgroep, een product ui t de productgroep, verschil
lende types van dat product. 

c. Ma~t~c£e!s~n!iis!. 
Deze lijst wordt gebruikt door de lay-out-tekenaars om 

standaardelementen in de lay-out-tekeningen in te tekenen. 
De maatschetsen worden dan overgetekend uit de lijst. Het 
probleem met verschillende schalen is natuurlijk met een 
CAD-systeem meteen opgelost. 

Als een A-lay-out getekend wordt, worden de maten uit de 
schetsjes afgelezen waarna de schematische blokken kunnen 
worden ingetekend. 

Dezelfde lijst wordt ook gebruikt door verkopers bij de 
bezoeken aan de klantj de tekeningen verduidelijken voor 
de klant welke machines voor hem mogelijk zijn. 

AIleen elementen uit klasse I zijn opgenomen. Van ieder 
element zijn de hoofdmaten aangegeven; bij sommige elemen
ten zijn los nog enkele gegevens vermeld zoals de types 
motoren die gebruikt worden, gewichten en energiegegevens. 
Van de slachttechnische machines zijn meestal 3 aanzichten 
opgenomen. Van enkele elementen zoals haken voldoet 1 aan
zicht. 

In de lijst zijn de elementen niet genummerd, ze staan 
ongeveer op dezelfde volgorde als bij a. De lijst is ver
der niet onderverdeeld in groepen of hoofdstukken en heeft 
derhalve maar 1 niveau. De elementen moeten op naam worden 
teruggevonden. Een voorbeeld van een maatschets: bijlage 
13. 

7.2.2 Tekenkamer. 

a. Algemeen archief. 
Op de- tekenkamer moet van ieder standaardelement ui tge

breide documentatie beschikbaar zijn. De gegevens zijn 
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-gegevens over bestellingen (standaardbestelbonnen) 
-gegevens over besteldelen (maten e.d. van bv inbouwmo-

toren) 
-lijst van tekeningen en stuklijsten ("inhoudsopgave"): 

(de stuklijsten hebben ook een tekeningnummer) 
-uitgebreide stuklijst 
-maatschetsen en overzicht/samenstellingstekening van 
het gehele element 

De indeling is vrij willekeurig, een nieuw toegevoegd 
standaardelement krijgt een nieuw vaknummer (1 niveau); om 
de elementen te kunnen terugvinden is een al fabetische 
index bijgevoegd. 

7.2.3 Conclusie. 

De indeling in productgroepen toont de beste structuur 
voor evt. later gebruik bij een CAD-systeem. 

De lijst moet dan weI worden gecompleteerd, de volgorde 
van de verschillende groepen moet worden veranderd (nu 
onlogisch) en bij sommige Kleine groepen moet worden beke
ken of de elementen kunnen worden ondergebracht bi j een 
andere groep. 

Aan deze indeling kunnen de standaardelementenbibliothe
ken worden opgehangen, de bibliotheek moet dan dus 3 ni
veau's hebben (menu-structuur). Van ieder element moet dan 
een goede maatschets, zoals van sommige elementen aanwezig 
in de maatschetsenlijst, worden opgenomen. 

7.3 Aantal elementen. 

7.3.1 De omvang van de elementenbibliotheek. 

V~~r het bepalen van de benodigde geheugencapaciteit van 
het CAD-systeem is naast het aantal gemaakte tekeningen 
per jaar (zie hoofdstuk 8) ook de omvang van de standaard
elementen- en symbolenbibliotheek van belang. Een manier 
om de omvang hiervan te bepalen is om de verschillende 
genoemde indelingen van standaardelementen naast elkaar te 
leggen en te bekijken welke elementen (en hoeveel welke 
types van ieder element) hieruit daadwerkelijk regelmatig 
worden a£gebeeld. 

Steeds vaker wordt tegenwoordig verlangd dat de lay-out 
tekening ook meteen een energie-tekening is, dwz dat in de 
lay-out-tekening de energieaansluitpunten van de verschil-
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lende elementen moeten worden aangegeven. Omdat dit niet 
in iedere tekening nodig is moeten voor de betreffende 
e1ementen aparte "energie-maatschetsen" worden opgenomen, 
dat zijn gewone maatschetsen waarin de energieaansluitpun
ten zijn aangegeven: vergelijk bijlage 14 (energiemaat
schets) met bijlage 13 (gewone maatschets van hetzelfde 
element). Ik zal de energiemaatschetsen verder aangeven 
met e. 

Daarnaast moet neg worden bekeken of het element symbo
lisch weergegeven kan worden of dat het als "maatschets" 
moet worden getekend. De laatste elementen zal ik verder 
standaardelementen (st) noemen, de overige elementen zijn 
symbolen (sy). We onderscheiden dus: 

- standaardeleme ten : st 
- energiemaatschetsen: e 
- symbolen : sy 

In de tabellen van bijlage 17 is, op volgorde van pro
ductgroep{a)* per produkt(b) aangegeven hoeveel verschil
lende standaardelementen of symbo1en (c) en hoeveel ver
schi1lende energiemaatschetsen(c) daarvan in aanmerking 
komen voor opname in de bibliotheek. AIleen de producten 
die regelmatig in een tekening voorkomen worden genoemd. 
Daarnaast is aangegeven of ze tot k1asse I of II(d) beho
ren en, in het 1aatste geval, welke afmeting nog variabel 
(d) moet zijn. 

Ik heb geprobeerd een norm te vinden voor de informatie
inhoud van een tekening (beschouw een maatschets ook als 
een tekening), daarvoor heb ik een "standaard-A4" (bij1age 
16) genomen, waarin iedere andere tekening omgerekend kan 
worden. Deze standaard-A4 is representatief voor de "vuI
ling" van een A4-formaat. Andere formaten kunnen worden 
omgerekend in A4's, de norm daarvoor is beschreven in het 
vo1gende hoofdstuk. 

Een schatting van de informatie-inhoud van de standaard
e1ementen en symbo1en uitgedrukt in A4's(f) en gerelateerd 
aan de standaard-A4, is ook in de tabellen opgenomen, een 
soortge1ijke schatting voor de energie-maatschetsen VoIgt 
in 7.3.3; deze schattingen zijn gebaseerd op de complexi
teit van de maatschetsen van de standaardelementen en 
symbolen. Zie bij1age 17. 

7.3.2 Geschiktheid voor invoering. 

Bij productgroep 60 (slachttechnische machines), is over 
een periode van 12 weken onderzocht hoevaak de resp. pro
ducten voorkomen. Er is echter geen onderscheid gemaakt 

*) de letters tussen haakjes verwijzen naar de bijbehoren
de ko1ommen in de tabe1 van bij1age 17. 
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tussen verschillende types van een product. Nu kan bekeken 
worden hoe "geschikt" een element is voor invoering in een 
CAD-systeem. Een element dat veel gebruikt wordt en weini.g 
verschillende types is de bibliotheek heeft is geschikt: 
een element dat minder vaak voorkomt en meer verschillende 
types heeft is minder geschikt. Ik zal een waardering ge
ven voor de geschiktheid aan de hand van een kental: 

aantal keren voorkomend/aantal types, 
als di t groter is dan I, is het product zeker geschikt. 
Hier volgen de resultaten: het aantal types (zoals vermeld 
in de tabel van bijlage 17) is ook weer vernoemd. 

++ = zeer geschikt 
+ = 

+- = 
- = 

= ongeschikt 

Product Aanta1 X In te voe- Kenta1 Geschikt-
voorkomend ren types heid 

restrainer 10 3 3.3 + 
autom.verd 15 1 15 ++ 
broeibak TOM 7 14 0.5 -
Tarzan 14 2 7 ++ 
Goliath 13 1 13 ++ 
David 2 4 0.5 -
Spitfire 15 2 7.5 ++ 
schroeioven 3 2 1.5 +-
was/poetsmach 40 17 2.4 + 
zwartscheerd. 1 2 0.5 -
infra-rood-
tunnel 2 1 2 + 

HTT na Tarzan 
+autom.verd. 10 4 2.5 + 

hefbordes 21 1 21 ++ 
Gorilla onth. 3 1 3 + 
Mit-ab-onth. 1 1 1 +-
Junior-onth. 2 1 2 + 
autom.zaag nieuw 2 ? ? 
hakmachine 2 1 2 + 
1aadarm 2 2 1 +-

De T-O-M, de David, de zwartscheerder en de automatische 
zaag zijn tame1ijk ongeschikt voor een CAD-systeem. De 
T-O-M voornamelijk door de vee1heid aan verschillende ty-
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pes. Het zou een verbetering ZlJn verschillende types met 
eenzelfde plaatje af te beelden, echter dan verliest men 
het oog op de {belangrijke} buitenmaten. De David zou men 
kunnen beperken tot twee types, de andere twee types kun
nen dan worden verkregen door verlenging van de eerste 
twee. De zwartscheerder komt erg weinig voor. De automa
tische zaag is nieuw en wordt steeds meer gebruikt. 

7.3.3 Conclusies1 omrekeningsfactor. 

Uit de tabellen blijkt dat de 266 standaardelementen 
samen 90 A4's innemen en de 140 symbolen samen nog eens 13 
A4' s. In de tabellen is nog niet het aantal A4' s geteld 
dat wordt ingenomen door de energie-maatschetsen. De 118 
energiemaatschetsen blijken totaal 43 A4's in te nemen. 

Als deze laatste elementen inderdaad apart dienen te 
worden opgeborgen, wordt de totale standaardelementenbi
bliotheek dus met 50% uitgebreid (43 A4's extra bij de 90 
A4's). 

Het zou veel geheugenruimte schelen als in aIle lay-outs 
de energie-aansluitpunten aan de elementen mochten worden 
weergegeven, dan zouden de energiemaatschetsen niet apart 
te hoeven worden opgenomen, maar ze zouden de betreffende 
gewone standaardelementen in de bibliotheek vervangen. 

Een nog betere oplossing is een elementenbibliotheek die 
opgebouwd kan worden uit lagen. De energieaansluitpunten 
kunnen dan in een aparte laag worden opgenomen en indien 
nodig over het gewone element worden geprojecteerd. 

Het is te verwachten dat het aantal verschillende ele
menten nog toeneemt1 door verdergaande standaardisatie en 
door vergroting van het "assortiment". De hier genoemde 
getallen moet men dus zien als een minimumgrens. 

Hierboven blijkt dat, als de energiemaatschetsen niet 
apart hoeven te worden opgenomen, er totaal ongeveer 100 
A4's moeten kunnen worden opgeslagen. 

In verschillende artikelen is een richtlijn gegeven voor 
bepa1ing van de benodigde geheugencapaciteit: 
Ie V~~r de opslag van 10 a 20 tekeningen van gemidde1d 

formaat is nodig: 1 Mbyte \6\. Vertaa1d naar de hier 
gebruikte gegevens: een gemiddelde tekening is een 
A2-formaat*, een A2 heeft deze1fde informatie-inhoud 
als 4 A4's*. Omdat de elementen moeten worden opgenomen 
in het interne geheugen (kan niet zo compact) zal ik de 
veilige kant van 10 A2 I S per Mbyte gebruiken, dat is 

*) zie hoofdstuk 8 
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gelijk aan 40 A4's per Mbyte. 
Met deze norm kan, als een AO gelijk is aan 4 A2's 

(hoofdstuK 8), in 1 Mbyte 2~ AO worden opgenomen, dwz 
dat een AO 400 kbytes inneemt. 

2e Verschillende leveranciers noemen voor een goedgevul
de AO een iets lagere waarde dan de bovengenoemde, dus 
waarschijnlijk is deze waarde weI veilig. 

3e In de testen van de CIAD-projectgroep 171 wordt van 
verschillende Kleine CAD-systemen vergeleken hoeveel 
geheugenruimte een bepaalde tekening inneemt. De test
tekening bestaat uit 500 doorgetrokken kniklijnen 
(vastgelegd door 5 punten); 500 streeplijnen (vastge 
legd door 2 punten); 500 cirkels en 500 stukjes tekst 
"ABC", zie de figuur op de volgende bIz. 

Het blijkt dat de benodigde geheugenruimte sterk ver
schilt per systeem, doordat de verschillende onderdelen 
op verschillende mariieren worden vastgelegd. De ge
middelde waarden zijn: 

500 kniklijnen: 42 kbytes 
500 streeplijnen: 43 kbytes 
500 cirkels: 47 kbytes 
500 "ABC"'s: 42 kbytes 
Om dit te kunnen vergelijken met de hierbij opgenomen 

standaard-A4 (bi j lage 16) heb ik geteld hoevaak deze 
onderdelen in de A4 voorkomen: 
Aantal punten dat doorgetrokken 1ijnen vastlegd: 630 
Aantal punten dat onderbroken lijnen vastlegd: 30 
Aantal cirkels vastgelegd door middelpunt en straal: 9 
Aantal cirkels vastgelegd door straal en rakend aan 

twee lijnen (afrondingen): 18 
Aantal stukjes tekst van 3 letters of minder: 24 

De doorgetrokken lijnen uit de test werden vastgelegd 
door 5 punten per lijn, totaal waren er dus 5 x 500 = 
2500 definierende punten voor doorgetrokken lijnen; in 
onze standaard A4: 630/2500 x zoveel: 10.6 kbyte. 
Voor streep1ijnen: 30/(2x500)x" 1.3 kbyte. 
Voor cirkels: (9+l8)/500x" 2.0 kbytes. 
Voor tekst: 24/500 x" 2.5 kbyte. 
Volgens deze norm: 1 standaard A4 = 16.4 kbyte. 

Bij 1 kwamen we op 25 kbytes per A4, volgens 3 is de 
benodigde ruimte iets kleiner, ik zal als norm nemen: 20 
kbytes per A4. 

De 100 A4' s ingenomen door de elementen en symbolen 
nemen dan 100 x 20 = 2000 kbytes = 2 Mbytes in. Dit is een 
minimumgrens; aparte energiemaatschetsen zijn niet meege
nomen en het aantal elementen breidt zich nog uit. 
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- Bepaling van bet benodigde werkgeheugen. 
a. een werkstation: 

Bij het werken met een CAD-systeem moeten direct toe
gankelijk zijn: 
- de CAD-software met aIle eventuele aanvullingspakket

ten 
- de symbolen- en standaardelementenbibliotheek 
- de tekening waaraan gewerkt wordt en een evt. "voor-

beeldtekening" (samen ongeveer 2 AO's): 2 AO's = 8 
A2's = + ~ Mbyte. 

Grootte van het werkgeheugen: 

IbibliO-\ 
tbeken Itekenin-I 

+ gen = 
? + 2 Mbytes + ~ Mbyte 

Daarnaast is nog een weinig terminal-aanpassingssoft
ware nOdig. De gebeugenruimte benodigd voor de CAD
software verscbilt per soort programma en varieert 
tussen de 1 en 2~ Mbyte. 

b. meerdere werkstations. 
Ais meerdere werkstations worden aangesloten is over 

het algemeen een groter werkgebeugen nodig. Ten eerste 
doordat de CAD-software een iets andere vorm beeft en 
meestal iets uitgebreider is, ten tweede doordat nu ook 
time-sharing-software nodig is om met meerdere mensen 
tegelijk interactief met bet CAD-programma te kunnen 
werken en als laatste doordat nu meer tekeningen tege
lijk in bet werkgebeugen moeten kunnen worden opgebor
gen. 
Vb.: 2 werkstations: 
- iets uitgebreidere CAD-software. 
- time-sharing-software en extra terminal-software. 
- dezelfde bibliotheken als bij 1 werkstation. 
- 2x zoveel tekeningen als bij 1 werkstation. 

/
CAD-pro-I Itime-sha-I 

gramma + ringprogr + 2 Mbytes + 1 Mbyte 

Conclusie: Door de grote omvang van de symbolen- en stan
daardelementenbibliotheek is een gewone micro-computer ook 
voor een configuratie met een werkstation al vrij klein. 
V~~r meerdere werkstations is al snel een mini-computer 
vereist. 
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Hoofdstuk 8 AANTAL TEKENINGEN OP DE LAY-OUT-AFDELING. 

Om een idee te krijgen van bet aantal lay-outs dat op 
bet CAD-systeem gemaakt moet worden en van de veranderin
gen die bet aantal tekeningen op de lay-out-afdeling in de 
loop der jaren doorloopt, beb ik van 1979 tot en met 1985 
in ieder jaar een representatieve periode genomen waarin 
ik aIle gemaakte tekeningen, verdeeld over de verscbillen
de formaten beb geteld. Een periode van telkens 3 maanden 
(1 januari tot 1 april) leek mij groot genoeg, een toeval
lig erg groot project beeft dan al geen duidelijke invloed 
meer op de getallen. 

Op de lay-out-afdeling wordt gebruik gemaakt van de 
standaardformaten tekeningen (AO, AI, A2, A3, A4), daar
naast wordt het AOO-formaat onderscheiden dat van een rol 
wordt afgesneden. Tot en met 1983 werd het AO-standaard
formaat nog niet gebruikt. De tekeningen van een rol noem
de men toen AO. Ik zal ze hier aanduiden met AO' • 

Om een goede vergelijkingsmogelijkheid van de 
hoeveelheid weergegeven informatie te krijgen zal 
deze periodes weer het "aantal A4' s" aangeveni 
volgens de volgende norm: 

1 AO = 16 A4's 
1 Al = 8 A4' s 
1 A2 = 4 A4's 
1 A3 = 2 A4's 
1 A4 = 1 A4 

tot ale 
ik van 
geteld 

Voor AOO-tekeningen zal ik de gemiddelde waarde van 20 
A4's nemen. 

Omdat het oude AO'-formaat nu is vervangen door het AO
en het AOO-formaat zal ik als norm voor een AO' het gemid
delde biervan nemen: 18 A4's. 
V~~r omrekening naar jaarcijfers heb ik ook het totaal 

aantal tekeningen in een jaar geteld. De vermenigvuldi
gingsfactor om per formaat het jaartotaal te vinden, kan 
dan per jaar gevonden worden door bet jaartotaal te delen 
door het periodetotaal. Tenslotte moet er nog rekening mee 
worden gehouden dat ongeveer 10% van aIle gemaakte teke
ningen wijzigingen zijn van eerder gemaakte lay-outs, in 
veel van deze gevallen vervangt men dan de vorige tekening 
in plaats van een nieuwe tekening toe te voegen. 

De resultaten zijn weergegeven in bijlage 18. 

Het gemiddelde van de vermenigvuldigingsfactoren blijkt 
te liggen op 3.89, dat wil zeggen dat in de betreffende 
periode 1/3.89 deel van de jaarproductie aan tekeningen 
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wordt vervaardigd. De periode omvat 1/4 jaar. Dit stemt 
dus goed met elkaar overeen, waaruit geconcludeerd kan 
worden dat dit seizoen er niet duidelijk uitspringt door 
veel meer of minder tekeningen dan andere seizoenen. Er 
zijn hier geen duidelijke seizoensinvloeden. 

Van het gebruik van de verschillende formaten tekeningen 
is een grafiek bijgevoegd. (grafiek I) 

Uit de grafiek blijkt dat bij de invoering van het AO
standaardformaat eind 1983, meteen het gebruik van het 
"rol"-formaat (AO'/AOO) sterk daalde. Bet AO-formaat werd 
meteen veel gebruikt. Dat was een gunstige ontwikkeling 
omdat de AO-tekeningen, met vaste maten, beter te han
teren zijn (archief e.d.). In 1984 zijn er echter weer 
meer AOO- tekeningen gemaakt, ten koste van het AO- en het 
Al-formaat. Deze ontwikkeling moet afgeremd wordenl 

Bet aantal AI's is vrij lang blijven stijgen (behalve in 
1983), maar daalt nu iets ten gevolge van de stijging van 
het gebruik van het AOO-formaat in de laatste 2 jaar. Bet 
aantal A2 IS daal t licht i het A3-formaat slingert om een 
constante waarde. 

Bet gebruik van het A4-formaat is sterk afhankelijk van 
het feit of er interne projecten zoals maatschetsen gete
kend moeten worden. Dit aantal heeft een dalende tendens. 

Verwachting: (ui t de grafiek) nog een 1 ichte sti jging 
van het AOO-formaat (ongunstigl) en een lichte daling van 
het AO- en Al-formaat. Bet A2- en het A3-formaat zullen 
ook nog iets dalen. Bet aantal A4 ' s blijft ongeveer con
stant. 

Verwachtte verdeling in de nabije toekomst: 
AOO 20 % 
AO 33 % 
Al 32 % 
A2 8 % 
A3 4 % 
A4 3 % 

3} Biermee is nog niet aangegeven hoeveel het totaal aan
tal tekeningen per jaar is/gaat worden. Ook hiervan een 
grafiek (grafiek II). 

Uit het plaatje blijkt dat in dit aantal een slingering 
zit, maar de algemene tendens is duidelijk stijgend. 

Verwachting: In de nabi je toekomst (ong. 2 jr.) zullen 
ongeveer 600 tekeningen per jaar gemaakt worden. Zoals al 
vermeld gaat het in 10% van de gevallen om wijzigingen van 
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een CAD-systeem in de helft van deze gevallen geen nieuwe 
tekening hoeft te worden opgeslagen, (de oude lay-out 
wordt dan vervangen). Dan blijft over: 600 - 5% x 600 = 
570 tek./jr. 

Samen met de voorgaande informatie kan men dan zien hoe
veel informatie met het CAD-systeem moet worden verwerkt 
Dit is het beste uit te drukken in A4's. 

Een grafiek van het lIinformatie-aanbod ll per jaar, uitge
drukt in A4's: grafiek III, bIz 45. 

Uit de grafiek blijkt dat tot nu toe het aantal A4's een 
lineair stijgend verloop heeft gehad (1982 valt hierbui
ten). 

Verwachting: De grafiek wordt nu licht degressief (be
gint iets af te vlakken) maar er zal in de nabije toekomst 
toch zeker rekening moeten worden gehouden met een infor
matie-aanbod van tegen de 7000 A4's per jaar. Hier kunnen 
we 5% aftrekken i.v.m. de gewijzigde lay-outs, we komen 
dan op 6650 A4's per jaar. 

Nu kan gecontroleerd worden of dit aantal (6650) onge
veer klopt met de cijfers die we hierboven vonden: 

Verdeling van 570 tekeningen per jaar: 
20% AOO = 114 AOO's 
33% AO = 188 AO's 
32% Al = 182 Al's 

8% A2 = 46 A2's 
4% A3 = 23 A3's 
3% A4 = 17 A4's 

Met de eerder genoemde norm komen we dan op: 
114 x 20 + 188 x 16 + 182 x 8 + 46 x 4 + 23 x 2 + 17 x 1 = 
6991 A4 ' s. 

De afwijking van het vorige resultaat (6650) is 5%, dus 
dit stemt goed overeen. We zullen het CAD-systeem moeten 
baseren in de eerste jaren op een informatie-hoeveelheid 
van 7000 A4' s per jaar. Omdat een project ongeveer een 
jaar loopt moeten de tekeningen een jaar lang oproepbaar 
blijven, dus dit geeft ook aan hoeveel informatie aflees
baar moet zijn van het externe geheugen. 

Ik zal hier dezelfde norm hanteren als in hoofdstuk 7: 
40 A4's per Mbyte 
dan is nodig voor de opslag van een jaarproductie aan 
tekening informatie: 7000/40 = 175 Mbytes 
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Hoofdstuk 9 AANBEVELINGEN EN EISEN m.b.t. HET CAD-SYSTEEM 

Uit het voorgaande onderzoek kunnen al een aantal aan
bevelingen en eisen worden gedestilleerd voor een CAD-sy
steem voor de lay-out-afdeling. In het volgende hoofdstuk 
zal ik enkele punten aangeven waarop nog nader onderzoek 
nodig is, als dat is voltooid kan een volledige lijst met 
eisen worden opgesteld en kan men tot een verantwoorde 
systeemkeuze komen. 

Bij de volgende opsomming zal ik niet dezelfde volgorde 
aanhouden als in het voorgaande verhaal, maar ik maak een 
opsplitsing naar hardware, programmatuur en leverancier. 

9.1 Hardware. 

De volgende configuratie is het meest geschikt: 
a. computer (processor met RAM) 
b. extern geheugen 
c. een of meer werkstations met 

- grafisch beeldscherm 
- alfanumeriek beeldscherm 
- tablet met pen 

d. plotter 
Een digitizer is niet goed toepasbaar. Het inbrengen van 
de (bestaande) bouwtekeningen zou door papierkrimp, door 
vouwen in het papier en door de onnauwkeurigheid van het 
aanwijzen op de digitizer, ontoelaatbare maatfouten intro
duceren. Vaak staan op de oude bouwtekeningen de maten 
vermeld, de tekening is dan makkelijk via het toetsenbord 
in te brengen. 

ad a. - Een systeem met centrale database is meer geschikt 
dan een systeem met stand-alone-werkstations, om
dat bij het laatste nogal eens moeilijkheden ont
staan bij koppeling van meerdere werkstations. 

- De hardware moet aansluitbaar zijn aan de bestaan
de HP-apparatuur i.v.m. het uitwisselen van infor
matie. 

- Het hoofdgeheugen moet een capaciteit hebben van 
3 Mbytes + de geheugenruimte ingenomen door de 
programmatuur (tot 2 Mbytes). AIle informatie die 
bij een project nodig is moet in een keer in 
het werkgeheugen kunnen worden opgenomen omdat het 
inlezen vanuit het externe geheugen tijd kost. 

- Dit geheugen moet makkelijk uitbreidbaar zijn als 
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overgegaan wordt naar een CAD-systeem op tekenka
merniveau. 

- Om een acceptabele nauwkeurigheid en een accepta
be1e responstijd te verkrijgen (met meerdere werk
stations) is minimaal een registerbreedte van 32 
bits nodig. Een CAD-programma is tamelijk rekenin
tensief. 

- Voorlopig moeten minstens 2 werkstations kunnen 
worden aangesloten. 

ad b. - Omdat proj ecten ongeveer een jaar lopen moet de 
tekeningproductie van een jaar bereikbaar (actief, 
op bv. een magneetschijf) in het externe geheugen 
kunnen worden opgeslagen, er is dan minimaal 175 
Mbytes extern geheugen nodig. 
Daarnaast moet voor archivering nog onbeperkte 

mogel i j kheid bestaan voor opslag op bv. magneet
band. 

ad c. - Als de werkstations ook eigen intelligentie hebben 
kan de software voor een deel van de (rekeninten
sieve) CAD-taken, die toch per werkstation apart 
moeten worden ui tgevoerd, zoals inzoomen en ver
schalen, in het werkstation worden ingebracht 
zodat lange wachttijden bij meerdere werkstations 
worden voorkomen. 

- Als met een tablet met daarop functie-aanduidingen 
wordt gewerkt is €len beeldscherm voor zowel het 
tekenwerk als de tekst aan te bevelen, omdat an
ders het gezichtsveld over drie losse eenheden 
moet worden verdeeld. 
Als de functie-aanduidingen op het beeldscherm 

verschijnen (ook nu aanwijzen m.b.v. de pen en het 
tablet, maar nu hoeft men niet naar het tablet te 
kijken) zijn twee aparte beeldschermen nuttig. 
Bij functie-aanduidingen op het tablet moeten 

kaarten worden bijgeleverd waarop ook genoeg ruim
te is voor "eigen" functies en waarvan de indeling 
zelf kan worden bepaald. 
V~~r een beeldscherm is ergonomisch gezien het 

12"-formaat optimaal omdat dan geen hoofdbeweging 
hoeft te worden gemaakt (minder vermoeiend). Om 
het overzicht over de vrij ui tgestrekte lay-out
tekeningen niet te verliezen kan echter beter 
worden gewerkt met een 19" grafisch beeldscherm, 
voor het evt. alfanumerieke scherm kan dan weI een 
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l2 t1-formaat worden genomen. 
- Een kleurenscherm is niet nodig voor deze toepas

sing. 
- Een storage beeldscherm is voor interactief ge

bruik minder geschikt door de trage beeldgenera
tie, het heeft weI een goed oplossend vermogen. 
Een vector-refresh-scherm is sneller, kleurgebruik 
is echter duur en het oplossend vermogen is iets 
minder. Bij een raster-scherm is een hoog oplos
send vermogen nodig, anders wordt, door de hori
zontale opbouw van het beeld, een diagonale lijn 
opgebouwd uit trapjes, gebruik van kleuren is 
hierbij weI goedkoper. V~~r toepassing in dit 
geval is een vector-refresh scherm het meest ge
schikt omdat interactief wordt gewerkt zonder 
kleuren. Het minimaal benodigde oplossend vermogen 
is 1024 x 1024 punt en op een 19"-scherm, om te 
zorgen dat een cirkel ook wordt weergegeven als 
een cirkel en niet als een veelhoek. 181 

ad d. - Als wordt besloten het AOO-formaat te handhaven is 
een rolplotter nodig. Het is daarbij problematisch 
om op kleinere formaten af te drukken (er moet dan 
worden geknipt of gesneden). Een vellenplotter op 
AO-formaat (waarop ook kleinere formaten kunnen 
worden geplot) is geschikter. Het AO-formaat is 
dan weI het maximum. 

9.2 Software. 

Een lay-out-programma is niet nuttig, een gewoon teken
programma met enkele rekenfuncties voldoet. 

Aan dit programma zijn de volgende eisen te stellen: 
a. bibliotheken 

- Mogelijkheid tot grote, goed toegankelijke standaar
delementenbibliotheek v~~r weergave van de elementen 
in drie aanzichten met een indeling in enkele ni
veau's (minstens 2): menustructuur. 
Mogelijkheid tot een lagenstructuur van de standaard
elementen, ten bate van energie-aanduidingen, die 
niet in iedere tekening mogen worden weergegeven. 
De standaardelementen moeten snel kunnen worden opge
roepen door handbeweging met de pen op het tablet. 
Automatische aanpassing van de elementen aan de 
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schaal waarin wordt getekend, zonder dat de tekst mee 
verschaalt. 
Mogelijkheid tot opname van tekst en maten in mm. en 
inches bij de elementen. 

- Mogelijkheid tot opname van standaardelementen met 
66n of meer apart verschaalbare richtingen ("klasse 
I I") • 

- Aparte symbolenbibliotheek met mogelijkheid tot maat
aanduiding. 
Een Kleine bestaande bibliotheek met "aankleding" 

(boompjes enz.) is gewenst. 
- Verschillende lijnsoorten en arceringen moeten ook 

kunnen worden vastgelegd. 

b. programma algemeen 
- Er moet interactief met het programma gewerkt kunnen 

worden en het programma moet een duidelijke menu
structuur bezitten. 

- De indeling van de umenu·s" moet door eigen mensen 
kunnen worden aangepast, en er moeten nieuwe menu's 
kunnen worden bijgemaakt. 

- Bet programma moet een open structuur hebben en pro
grammeerbaar zijn in verschillende gangbare talen 
zodat eigen programmadelen kunnen worden toegevoegd 
en eigen functies kunnen worden aangemaakt. 

- Communicatie met andere (al aanwezige) programma· s 
en met evt. later aan te schaffen grotere CAD-syste
men moet mogelijk zijn 

- De programmatuur moet modulair van opbouw zijn, zodat 
een steeds uitgebreider systeem kan worden opgebouwd. 

De programmatuur moet liefst niet hardware-merk
gebonden zijn, zodat er een keuzemogelijkheid blijft 
bestaan. 

- Om hinderlijk wachten te voorkomen is het prettig de 
mogelijkheid tot background-plotting te hebben, zodat 
tijdens het plotten kan worden doorgewerkt. 

- Tekeningen in het externe geheugen (archief) moeten 
via meerdere wegen toegankelijk zijn (bv. via teke
ningnummers, via projectnummers en via namen). 

- De mogelijkheid tot het tellen van gebruikte elemen
ten en het maken van stuklijsten is nuttig, dit kan 
de calculatie vergemakkelijken, er hoeft dan niet 
meer in de tekening te hoeven gezocht naar elementen. 

c. tekenfuncties 
- Ontwerpen in 3D verei st een heel andere aanpak en 
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vereist dus een langere opleidingsperiode terwijl het 
op de lay-out-afdel ing niet echt nut tig is. Een 2D 
programma voldoet aI, maar een mogelijkheid tot iso
metrische weergave "2~D" kan (bv. bij het verloop van 
een conveyor over enkele machines) verduidelijkend 
werken. Het ontwerpen gebeurt in dat geval, net als 
nu, gewoon in aanzichten en doorsnedes. 

- Mogelijkheid tot opbouw in lagen. Bv. een aparte laag 
met het gebouw, een laag met de machines en een laag 
met de buisbaan. 

- Snel uitvoeren van aIle gebruikelijke tekenfuncties 
zoals transleren, roteren, spiegelen, inzoomen, ver
schalen (dit alles per laag, per onderdeel of in 
totaliteit), genereren van cirkels enz. 

- Verschillende definities voor cirkels 
- Snel en eenvoudig wijzigen van delen van de tekening, 

heel de tekening, de bemating of de schaal. 
- Standaardelementen moeten in iedere stand, ook over 

elkaar heen, op iedere plaats in de tekening kunnen 
worden neergezet. 

d. rekenfuncties 
- Mogelijkheid tot automatisch omrekenen van mm. naar 

inches of andersom van een hele tekening in een keer. 
Als deze mogelijkheid niet standaard aanwezig is moet 
hij worden aangemaakt (door de leverancier?). 
Evt. mogelijkheid tot controleren op het nakomen van 
regels zoals minimale afstand tot muur en tot grond, 
kruispunten van banen enz. en aangeven als zoln regel 
wordt overschreden. Dit houdt in dat het systeem 
verschillende maten van elkaar moet kunnen aftrekken 
om afstanden te bepalen. (dit is een zware eis) 

9.3 Leverancier. 

- De leverancier moet kunnen garanderen dat het systeem 
voor een bepaalde tijd kan blijven worden aangepast 
aan de nieuwste "releases" en dat opties leverbaar 
blijven voor het systeem. 

- De continulteit van de leverancier is belangrijk voor 
onderhoud en service en voor eventuele latere ui t
breidingen. 

- De leverancier moet het systeem compleet kunnen leve
ren en ook het onderhoud ervoor kunnen uitvoeren. 

- Opleiding en latere begeleiding moet door of via de 
leverancier worden verzorgd. 
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Hoofdstuk 10 NADER ONDERZOEK. 

Op de volgende gebieden is nog nader onderzoek mogelijk: 

1. De verandering van de procedures op de lay-out-afdeling 
en de tekenkamer. Wat voor veranderingen ondergaan de 
verschil1ende functies op deze afdelingen? 

2. Het aansluiten van calculatieprogramma's aan een CAD
systeem op .de lay-out-afdeling. 

3. Hoeveel groter moet het systeem zlJn als het op de 
tekenkamer tot op het onderste niveau (zie hoofdstuk 5) 
moet kunnen worden toegepast? 

4. Bet aanvullen van bet eisenpakket tot op tekenkamer
niveau en het toetsen van verschillende pakketten aan 
deze eisen. 

5. Kosten/baten-analyse. 

6. Verdergaande. standaardisatie en "up-to-date" maken van 
bestaande standaardelementen op de tekenkamer. 

7. De mogelijkheid tot doorschakeling naar CAM, bijvoor
beeld beginnend met de planning. 
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Bijlage 2 

Bedrijfsopdracht bij Machinefabriek Nijhuis B.V. afd. Slachttechniek 
te Lichtenvoorde. 

3 september 1985. 

De opdracht omvat: 

I Inventarisatie 

a. Het onderzoeken en op schrift stellen van aIle formele en informe
Ie procedures ten aanzien van de lay-out afdeling. 

b. Bet onderzoeken en op schrift stellen van de struktuur van de 
lay-out tekeningen en de daarvoor gebruikte hulpmiddelen. 

Bet onderzoeken en op schrift stellen van de "overname" en "kon
trole" tussen lay-out afdeling en tekenkamer. 

II Analyse 

a. Het opstellen van aanbevelingen ten aanzien van uitbreidingen/ 
veranderingen voor bovengenoemde procedures, struktuur en overna
me, gericht op het invoeren van een CAD-systeem. 

b. Het opstellen van een pakket van specifieke voorwaarden en eisen 
ten aanzien van software en hardware voor het invoeren van een 
CAD-systeem. 

uit te voeren door: Werner Hoefnagels TH Eindhoven 

) 



NJ:JHUJ:S Lichtenvoorde - Holland 
Tel. 05443-5505 Telex 72004 

VRAGENLIJST 
=========== 

t.b.v. het uitbrengen van aanbiedingen. 

Bezoeker 
Firma 
K.v.K. 
Adres 
Plaats 
Bank 

· · 

· · 
Telefoon : 
Opdrachtq: 
Afleveradres: 

Plaats: 

Land: 

Telex : 

88 

Datum: 

Bezoek betreft: Slachtlijn 0 
Deellevering 0 
Machines 0 

Nieuwbouw 0 Turn-key 0 
Uitbreiding 0 

Diersoort: 
Runderen 
Kalveren 
Varkens 
Schapen 

Koeling 
Afsnijden 
Expeditie 
Produkten 
Waterzuiv. 

Railsoort: 
Buisbaan 

0 
0 

0 
0 

0 

0 Cap. 
0 Cap. 
0 
0 
0 
0 

B.baan met kunststof 
Flatrail 
Bi-rail 

°Ehansinqen: 

Bestaand pand 0 

Cap./uur S~.uren/dag Min./max.gesl.gew. 

stuks/ snelkoeling Ja/Nee ---
/uur Koelopslag tech.delen Ja/Nee 

Afm. : 
0 Hangerzijde L/R 
0 Hakensoort: 
0 Rolhaak Nijhuis 0 
0 Glijhaak 0 
0 0 

Aan bestaande hoofdbalken 0 In de muren opgelegd 0 
Nieuwe balken 

Slachtwijze: 

a. Indien ritueel: 
b. Enkele haken 0 

0 Op 
0 

Joods 0 
Spreiders 0 

kolommen 

ISlamitisch 0 

Gewenste levertijd: 
(BeOr1jfsklaar) 

weken/maanden na opdracht 

Levering: Af fabriek 
F.O.B. A'dam/R'dam 
Franko 
C.l.F. 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

Onverpakt 
Verpakt 
Geladen op wagen 
Container 
Luchtvracht 

0 
0 

0 
0 zeew. / normaal 
0 
0 
0 

0 



NJ:JHUJ:S 
NIJHUIS SLACHTTECHNIEK 
lichtenvoorde - Holland 
Tel. 05443-5505 Telex 72004 

Montage: door Nijhuis 0 lokaal 0 
lokaal met Nijhuis supervisie 0 

Montage vindt plaats: 

Ongestoord in vrije ruimte 0 
Tijdens slacht productie 0 

o 

Avonden 0 
Weekeinden 0 

88 

Machines/installatie kunnen worden binnenqebracht door: 

Dak ·0 L = rnrn • 
Deuren 0 B = nun • 
Gat in muur 0 B = nun. 

0 = rnrn • 

Bouwkraan aanweziq . Ja 0 Nee . 
Toeqanosweo aanweziq: Ja 0 Nee 

Enerqie 

Elektra aanwezig of voorzien: 

Driefase 0 
Enkelfase 0 
Centro stuurstroom 0 

Perslucht: Aanwezig 0 

Volt 
Hz. 
Volt 

Voorzien 0 

B = nun • 
H = rnrn • 
H = nun. 

= rmtl. 

0 
0 

Gewenst 0 

Cap_ m3/uur bar Gedroood: 
Buffercap. : m3 

Stoom: Aanwezig 0 Voorzien 0 Gewenst 

Cap. : m3/uur bar 

Gas 

Cap. 
Druk 

Heet water 

Warm water 

Koud water 

.. . 
.. .. 

: 

: 

.. .. 

-----
Aanwezig 0 
Voorzien 0 
Geen 0 

Aanwezig 0 

Aanwezig 0 

Aanwezig 0 

Gewenst: A lay-out 0 
B lay-out 0 

Bijzonderheden: 

-----
Aardgas 0 
Propaan 0 

m3/uur / kq/uur 
bar • 

Voorzien 0 Gewenst 

Voorzien 0 Gewenst 

Voorzien 0 Gewenst 

Budget aanbieding 0 
Exacte aanbieding 0 

Verdere omschrijving op bijlage. 

. 
0 

0 

0 

0 

Ja 0 
Nee 0 



FLON-CHART van de procedures bij een nieuw project 

( aanvraag klant ) 

i elefonisch 

nee '." .. 

verkoop gewenste artikelen 
vragen (bv. res.delen) met 

verkoop gewijzigde wensen 
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~ ___ - _ !- i~11 ~~T~~ 
~--------------------~~ 

.".... d' ? ., ." ........ ' 1.g . 
........... interess;.?'" ">.~ ______ _ 
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,-___ ~eEL __ .. 
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A, 'j!~~d-~ _ 
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voca* voorcalculatie maken en klad-

* hlo 

r-- --
I nee 

I 

I 

I 

~ 

maken 

a 

verkoo opsturen naar!overleg 
met klant 

a 
verkoo alle gegevens verzamelen en doorgeven 

aan orderbeheer 

orderbeheer rdernrs. toekennen; op 
rachtbev. opstellen; 
rd.meld. + def~voca in 

verkoo 0 dr.bevest. versturen 

klant qewenste wijziginge 
~ ______________________ -Mdoorgeven 

nee verkoo aktie ondernemen (be-
~~~~--------~~~~ 

klant retour sturen 
... -----

OPDRACHT 

ordermelding 
opdr.bevest. 

orderbeheer 

weggooien: 
waardeloze geg. 

scheiden 

bewaren: 
opdrachtbevest. 

afgeven: 
management-inf 

zoeken) 

* voca 
* hlo 

= voorcalculatie-afdeling 
= hoofd van lay-out afdeling 

Het verloop onder deze lijn wordt 
verderop nader behandeld. 

naar planning: 
uren (uit vocal 

naar bedrijfsb.: naar tekenkam 
alle overige ge .311e gegevens 



Bijlage 5.1 

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN 

"---1 
I X m 
I I 

10' I I L __ J 

= afdeling 

= mondelinge informatie-overdracht 

= schriftelijke informatiedrager 
X = soort formulier 
n = aantal formulieren van dezelfde soort 

= nde formulier van dezelfde soort 

= reeds eerder afgebeeld formulier binnen dezelf
de afdeling 

= formulierenstroom 
- - ->- - --= informatiestroom 

@ = splitsen 

0 = samenvoegen/bundelen 

<D = invullen 

© = ondertekenen 

Q = kopieeren 

lin = langdurige opslag/archief 

tim = tijdelijke opslag/buffer 

X+- = eerder verloop niet afgebeeld 

+x = verder verloop niet afgebeeld 

~ = weggooien/vernietigen 



Bijlage 5.2 

Lijst van weergegeven informatiedragers Ie deel 

Chronologisch en alfabetisch. 

x = gewijzigde versie van informatiedrager x . 
• 

CHRONOLOGISCH: 
mond. aanvr. = mondelinge aanvraag van de k1ant 
v = vragenformu1ier 
bouw = bestaande bouwtekening 
map a = bouw + v 
1 = lay-out-tekening 
map b = map a + 21 
voca = voorcalcu1atie 
o = k1ad-offerte 
map c = map b +voca + 20 
map d = map a + 12 + voca + 02 
n = net-offerte 
w = wijzigingsvoorste1 (soms geen aparte in-

formatiedrager, maar aangegeven op 1) -map e = map d + 21 
,..". -map f = map e + voca + 20 _ 

map 9 = map d + 12 + voca + 02 
mond. acc. = monde1ing accoord van de k1ant 
ob = opdrachtbevestiging 

ALFABETISCH: 
bouw 
1 
map a 
map b 
map c 
map d 
map e 
map f 
map 9 
mond. aanvr. 
mond. acc. 
n 
o 
ob. 
v 
voca 
w 

= bestaande bouwtekening 
= lay-out-tekening 
= bouw + v 
= map a + 21 
= map b + voca + 20 
= map a + 12 + voca + 02 -= map d + 21 - -= map e + voca + 20 
= map d + i2 + voca + 62 
= monde1inge aanvraag van de k1ant 
= monde1ing accoord van de klant 
= net-offerte 
= k1ad-offerte 
= opdrachtbevestiging 
= vragenlijst 
= voorca1culatie 
= wijzigingsvoorste1 (soms op 1) 





Bijlage 6.1 

Lijst van gebruikte afkortingen 2e deel 

CHRONOLOGISCH: 
map 9 = zie bIz. W.44 
ob = opdrachtbevestiging 
om = ordermelding 
OHW = onderhandenwerk 
deca = definitieve calculaties 
pl = urenplanning 
ON = ordernummers 
u = urenlijst 
teknr. = toegewezen tekeningnummers 
ex.mat. = exacte maten 
tot. 1.0.= 
doorsn. = 

= tlp 
map h 
st 

= 
== 

totaal-lay-out (van project) 
doorsnedes en aanzichten 
tekeningenlijst project 
ob2 + ON + teknr. + tot 1.0. + doorsn. + tlp 
gegevens standaardelementen 

ou == gegevens oude projecten 
ord.tek. = order-tekeningen 
st.l. = stuklijsten 
tlo = tekeningenlijst order 
map i = ord.tek. + st.l. + tlo 

ALFABETISCH: 
deca = definitieve calculaties 
doorsn. = doorsnedes en aanzichten 
ex.mat. 
map 9 
map h 
map i 
ob 
OHW 
om 
ON 
ord.tek. 
ou 
pl 
st 
stl 

== exacte maten 
= zie blz. W.44 
= ob2 + ON + teknr. + tot 1.0. + doorsn. + tlp 
= ord.tek. + st.l. + tIc 
= opdrachtbevestiging 
= onderhandenwerk 
= ordermelding 
= ordernummers 
= order-tekeningen 
= gegevens oude projecten 
= urenplanning 
= gegevens standaardelementen 
= stuklijsten 

teknr. = toegewezen tekneningnummers 
tlo = tekeningenlijst order 
tlp = tekeningenlijst project 
tot. 1.0.= totaal-lay-out 
u = urenlijst 
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Bi,Uage 7.1 

INFORMATIEHATRIX; VERKLABTNG VAN DE SYMBOI.EN 

o 

x 

I 

a IX 
I 

b xi 
I 

c :0 

= 

= 

Het genereren van informatie 

Het verkrijgen van informatie 

De syrnbolen worden zo in de kolommen ge
plaatst dat kan worden afgelezen welke 
voorgaande informatie benodigd is voor het 
genereren van de nieuwe informatie. 
Als een nieuw informatie-item in het rechtse 
deel van de kolom staat is er voorgaande in
formatie nodig voor het genereren hiervan, nl. 
die informatie waarvan het syrnbool in de linkse 
helft staat. 
Voor het genereren van item c is informatie no
dig van item b, maar niet van a 

Nu is voor het genereren van item c geen voor
gaande informatie nodig, item b wordt weI ge~ 
bruikt voor het genereren van andere informatie 
(item d) • 





3.7 

Tabel ·r 
. . ... - '.' ..... ~-- ... 

Projektnummer 
De soorten interne projekten worden uitgebreidl 

90 - garantie 
91 - handel 
92 - reparatie 
93 - reservedelen 
94 - voorraad 
9S - intern onderhoud 
96 - diverse interne werkzaamheden 
97 - investeringen 
98 - research 

~ 

~. · .. ··l .·_·~" __ m_ .. __ _ • ____ •• 

02 InvesterinQ SlachtteFhn1ek f9831213· 

.. Tabel 2 .. • 

as'''' 'C,~rant i e' S 1 acht.tectinie~"··""···_" __ '''M • '19931213 .. _.-
ne Research Slachttechniek -! 19931213 
f "--"[) i versen .... S racht te'ch'nt'eac'---- . -"'f 9G312' J"-
1~~ Uerkzaamheden t.b.v. HoldtnQ 19831213 

.,. .: t' 6-'''laJe riC·iaaiiihe·dert··t:"6-.-,,7 P·ompe·n .... ·N

• - .... , 99312 t J'---r" 
19 ~erk:n. t.b.v. Flltertechniek 19931213 

-... 23-·-·0nderhou'dsorcfirs····Sficht tiEhr\l·.-·-··· . 19940215'-', 
• 24 recklameReorders Slachttechnie 19940215 

.. .... 25-80UIJIJERCA[)ERIHCER .... S[ACHTTECHtI·~·.. .. '1994021 S'-
I 26 Engineertng Slachttechntek 1994021~ 

.' --.... 6 O"'-"Mach'i'i'Hi's'" S Licht b!~'c:hr\ierc"-'---'-" 'N." • -'1 9Sl t 221--
. , ~t konstruktiewerk/Bordessen 19931221 
I --... o2·--··tQnVe~~er·/t1f!'Ch': €rans.p· .... · ......... ----:------· .... , 993 t ~2 1'-:1" 

63 .. Buisbanen/Blrall 19931221 
-_ .. ·,··o4-... Pnel.llkatlsch·:.trans·p7STfo .. l ·s···· --'9831 ZZ"o_-

• S~ RVS-delen 1~831221 
66 Handwas/Sterl1:S~~J~S 19931221 
61-' Aut'o·iftistTsC:Jlfe·"'SioweTiii·Fi-- --01993122 j--:-
68 Bedwelninoskasten/Tanoen t9831221 . 

• 7 O"--H a i('e ill f!foot re'tt'rn9'e'n---'~-- . -'r9 S 31 2 2r~ • 
71 .Ophangkonstr./Balkwerk 19931221 
72"-' Efekt"r';'S'chii'k'eTk'as't'~n-'-- .. , -T993122r-
73 Hakalkulatortsch werk tnci Mon 19831Z21 I 
. '7 4- M 0 Ii TAG Ie SCAt HTT EC H H i E'K·--·--.. ····· -'1 99 j 122 r--:"" 
7S Slachtech.Machlnes oekocht 19931221 
'76'~-"[)1 v'~"'Mactil n·es ... · Pompen .. · .. · .. ··· ...... ·---------.. ,98312Zr--
77 Takels en LJeren 19C31221 
78-'" Tare 1 s/lJaoens/Les's'e'r\'ii-a';:s"'----;--"---"-,98312Z ,""'-'-
a~ Reserve Delen Slachttechniek 19931Z21 '. 

\" '-;-'-'" B f'-'" H ande C' S 1 a cht te c hri"i"e Ji .... - ................. ;----.. i 9931221'---'-' 
as Reparatie orders Slachttechn~ 19931221 
,f-' to i ver se .... werk·z·a~im'f'e·de·n .. S l' achtt'i- '" 983122 r~ 
96 Yoorr.den Slachttechntek "831221 ------- ..... , • f. 
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Bij lage 11.1 

PROCESSCHEMA; VERKLARING VAN DE SYMBOLEN. 

= transport 

o .. overslag; veranderen van transportmethode 

... bewerking 

.. bewerking tijdens transport 

... kwalitatieve keuring 

o = kwantitatieve keuring 

o - wachten; tijdelijke opslag; buffer 

- langdurige opslag; stallen; koelen 
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Bijlage 15 

VOORBEELDEN VAN SYMBOLEN 

0" = Omloopwiel 1800 

= Omloopwiel 1800 ~et aandrijving 

= Omloopwiel 1800 met spaninrichting 

- 0 = . Omloopwiel 90 0 

= Transportconveyor recht deel 

0--
I 

= Omloopwiel 900 retourbaan 
(nog schematischer aangegeven) 

. . 

k = Pneum./hydr. wissel 

"' 
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Bijlage 17.1 

Tabellen "Aantal element en" 

a.= productgroep 
b.= product uit die groep 
c.= aantal standaardelementen (maatschetsen): symbolen en 
energiemaatschetsen dat van aIle types van dat product be
staat. 
d.= klasse (zie hoofdstuk 7.1) 
e.= c. opgeteld per productgroep (behalve de energiemaat
schetsen) 
f.= aantal A4's ingenomen door de onder e. genoemde maat
schetsen en symbolen; telkens pas na enkele productgroepen 
opgeteld. 

a. b. c. d. e. £. 
PG Product Aantal Klasse, Aantal Aantal 

st,sy,e variabele in PG A4's 
richting st sy st sy 

60 SLACHTTECHNISCHE MACHINES 

60.01 restrainer 3st 3e I 
restrainer met 

autom. verdov. 3st 3e I -- 6 4 
60.02 doortrekbroeibak: 

begin/eindstuk 1st Ie I 
recht deel 1st II,lengte 
hoek 90° 1st I 
bak met tussen-

schot: 
begi n/ e i ndst uk 1st Ie I 
recht deel 1st II,lengte 
omkeerpunt 180 0 1st I 

slingerbroeibak: 
begin/eindstuk 1st Ie I 
recht deel 1st II,lengte 
bochtsegment 1st I 

turbo-broeibak: 
beginstuk 1st Ie I 
eindstuk 1st I 
recht deel 1st II,lengte 
bochtsegment 1st I 

stoomunit 1st Ie I 

Transport lIe 6 4 



Bij1age 17.2 

PG Product Aanta1 K1asse Aanta1 Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4's 

richting st sy st sy 

dompelaar: 
begin/eindstuk* 
recht dee1 

1st Ie I 
1st II,lengte 

60.03 broeibak Turn-O-Matic: de gas
en stoomverwarmde types kun
nen met deze1fde tekeningen 
worden weergegeven, verder moe
ten de vee1 gebruikte types weI 
apart worden ingevoerd omdat 
hUn buitenmaten verschi11en~ de 
vo1gende types omvatten 90% van 
de weergegeven TOM's: 

TOM 200/8 1st Ie I 
TOM 220/8;10;12 3st 3e I 
TOM 250/8;10;12; 

14;16 5st Se I 
TOM 280/" 5st 5e I 

60.04 Tarzan 17R;17L* 
Tarzan 26R;26L* 

60.06 toebehoren Tarzan 
haarconveyor in

tekenen bij Tar 
dampafvoer: 

dakdoorvoer 
uiteinde 

inglijgoot: 
4 types* 

Transport: 

1st Ie I 
1st Ie I 

1st 
1st 

2st 

28e 

I 
I 

I 

16 4 

14 7 

2 1 ---

38 16 

*} een element kan verkregen worden door spiegeling van een 
ander element en hoeft dus niet apart te worden ingevoerd. 



Bij1age 17.3 

PG Product Aanta1 K1asse, Aantal Aantal 
st,sy,e variabele in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 28e 38 

tussengoot 1st I 
uitglijgoot 2st I 
warmwaterbak 2st 2e I 
pomp lsy I 
temperatuurreg. lsy I 

10 2 2 .. 
60.09 Goliath 180;200; 

220:250:280 1st Ie II,breedte --

I 1 ~ 
60.10 toebeh. Goliath: 

schep 1st II,breedte 
afv1amming Sst 5e I 
ontkoppelgoot 1st II,lengte -- 7 ~ 

60.11 David KR!LiKR!R; 
SKR/L: SKR/R* 2st 2e I 

David verlengd 
KR/L/R;SKR/L/R* 2st 2e I -- 4 1~ 

60.12 toebehoren David: 
verrijdbare 
buistafel 2st I -- 2 ~ 

60.14 Spitfire 2st 2e I 
toebehoren Spitf. 
schoorsteenkap 2st I 
pijpsegment 1st I 

Transport: 42e 62 2 21 

*) een element kan verkregen worden door spiegeling van een 
ander element en hoeft dus niet apart te worden ingevoerd 



Bij1age 17.4 

PG Product Aanta1 K1asse, Aanta1 Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 42e 62 2 21 

dakdoorvoer 1st I 
topstuk 1st I -- 7 1~ 

60.15 schroeioven 2st 2e I 
toebehoren schr. 
schoorsteenkap 2st I --schoorsteende1en 

ze1fde a1s bij 
Spitfire 

4 1 
60.16 poetsmachine: De gegalvanlseer-

de- en de RVS-uitvoeringen 
zijn op de tekening wezenlijk 
verschi11end en moeten dus a-
part worden ingevoerd: 
de volgende types omvatten 90% 
van de getekende poetsmach.: 

Gega1vaniseerd: 
2HIV;2V:3V;2H2V; 
4H2V;2H6V;5H4V 7st 7e I -- 7 3 

60.18 poetsmachine RVS: 
2H1V:2V;3V;4V; 
6V;8V;2H2V;2H4Vi 
4H2Vi2H6V;5H4V 10st10e I -- 10 5 

60.20 zwartscheerder 2st 2e I -- 2 1 
60.21 potenborste1ma-

chine 2st 2e I 
koppenborste1ma-

chine 1st Ie I -- 3 2 
60.22 steri1isatietunn. 1st II,lengte -- I 1 

Transport: 66e 96 2 34~ 



Bijlage 17.5 

PG Product Aantal Klasse, Aantal Aantal 
st,sy,e variabele in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 66e 96 2 34~ 

60.23 douchecabine na 
schroeioven 1st Ie I -- I ~ 

60.24 Moving-Top-Tafel 
verbloeding 2st 2e II,lengte 

MTT opvang na 
ontharing 2st 2e II,lengte 

MTT darmen 1st Ie II,lengte 
bakjes op .. 4st I 
vooronthuidburry 1st -- Ie II 

lengte 
10 3 

60.25 hefbordes hydrau!pneum.: Het frame 
en de aandrijving zijn telkens ge-
lijk, het plateau varieert in 
lengte, daarom apart invoeren 

frame 1st Ie I 
plateau 1st II,lengte -- I 1 

60.27 Gorilla onthuider 1st Ie I 
Kontrol-hudar 1st Ie I 
Junior-rol-onth. 1st Ie I -- 3 2 

60.28 splijtzaag Mit-ab 2st 2e I 
hakmachine 1st Ie I 
ruggensplijtzaag lsy I 
handcirkelzaag lsy I 
stukzaag ~ I 

3 3 2 1 
60.32 poot- en hoorn- , I I I 

tang ~ I 
1 . . 

60.33 laadarm standaard 1st Ie I 
laadarm Hulk 1st Ie I -- 2 l~ 

60.34 electrostimu1atie 
ge1eiding 1st Ie II,lengte 1-' I I I II 1 I 

Transport: I 83el 1118 6145 1 



Bij1age 17.6 

PG Product Aanta1 Klasse, Aanta1 Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4 1 s 

richting st sy st sy 

Transport: 83e Fa6 45 1 

61 CONSTRUCTIEWERK 

61.01 varkens-/zeugen-/ 
ka1ver- en run-
derkooi 6st 6e I 

ka1ver- en run-
derkooi rituee1 3st 3e I -- 9 4 

61.03 inste1baar rek 
einde drijfgang 1st I -- 1 ~ 

61.04 opvangtaafe1 ach-
ter restrainer/ 
Tarzab/Goliath 7st I 

bordes achter re-
strainer 1st I -- 8 1~ 

61.05 haken-/spiraa1-
wagens 3st I -- 3 1 

61.06 runder-/schapen-
burry 2st I -- 2 1 

61.07 trapbordes 1st I 
bordes: hier is 

nog niet vee1 
gestandaardis. 5st II,1engte 

pensenuitneembor. 5st II,1engte -- II 2~ 
61.08 spatscherm zaag 1st I -- 1 ~ 

62 CONVEYORS EN ANDER MECHANISCH TRANSPORT 

Transport: 92ej 1 



Bij1age 17.7 

PG Product Aanta1 K1asse, Aantal Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4's 

richt. st sy st sy 

Transport: 92e 153 6 56 1 

62.01 opvoer/neer1aat-
elevator, motor 
1inks/rechts* 1st Ie II,lengte 

elevator met ho-
rizontaa1 dee1 
onder (verschil-
lende hoeken) 4st 4e II,lengte 

elevator met ho-
rizontaa1 deel 
boven (verschi1-
1ende hoeken) 4st 4e II,1engte -- 9 5 

62.02 opvoer!neerlaat-
cilinders 4sy I 

4 1 
62.03 transportconveyor 

recht deel lsy II,lengte 
inhefklink lsy I 
autom. ontkopp. 

pneum. lsy I 
mech. lsy I 

bochtstuk in tranportconveyor moet 
in veel (7) verschil1ende maten 
kunnen worden weergegeven: 
bocht 90 0 7sy I 
bocht 180 0 7sy I 

Transport: 101e 162 10 61 2 

*) een element kan worden verkregen door spiege1ing van een 
ander element en hoeft dus niet apart te worden ingevoerd. 



Bijlage 17.8 

PG Product Aantal Klasse, Aantal Aantal 
st,sy,e variabele in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 101e 162 10 61 2 

bocht 180 o +motor 7sy I 
spanframe 7sy I 

bochtstuk retour-
baan, eenvoudi-
ger weergegeven: ~ I 

39 3 
62.05 bakken voor car-

rousel 3st I 
sterilatiecabine 1st I --, 

4 1 
62.06 verticale tranportconveyors kunnen 

worden afgebeeld met behulp van de 
elevator-elementen 

62.07 pneum. wissel 
l~" l/r 2sy I 
2" l/r 2sy I 

handbediende 
wissel l~" l/r 2sy I 
2" ~ I 

8 · . 
62.09 weegdoorschuiver lsy I 

1 · . 
62.10 pneum. spreidinr. lsy I 

electro " ~ I 
2 1 

63 BUISBAAN:BI-RAIL:FLATRAIL 

63.01 draaiwissel 2"* 4sy I 
draaiwissel l~"* ~ I 

8 · . 
Transport: 101e 166 68 62 6 

*) een element kan worden verkregen door spiegeling van een 
ander element en hoeft dus niet apart te worden ingevoerd. 



Bijlage 17.9 

PG Product Aantal Klasse, Aantal Aantal 
st,sy,e variabele in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 101e 166 68 62 6 

63.03 klapwissel 45/90° 2sy I 
overlegwissel 

2-weg/3-weg 2sy I 
kruiswissel lsy I 
deurscharnierstuk ~ I 

6 l~ 
63.09 buisbaandelen: 

hand. baanstop lsy I 
pneum. .. lsy I 
eindstop lsy I 
telescopische 

laadboom lsy I 
weegsegment lsy II,lengte 
scharnierbaar 
opzetstuk rund. 1st I 

draaitol lsy I 
overgooiklink ~ I 

1 7 1 
63.12 bi-rail-delen: 

wissel 2-/3-weg 2sy I 
kruiswissel lSy I 
telescopische 

laadboom ~ I 
4 ~ 

64 PNEUMATISCH TRANSPORT 7 SILO'S7 OPSLAGTANKS 

64.01 blaastank 3st 3e I -- 3 ~ 
64.03 wisselstuk l7r* 1st I 

Transport: 104e 170 85 62~ 9 

*) een element kan verkregen worden door spiegeling van 
een ander element en hoeft dus niet apart te worden in
gevoerd. 



Bij1age 17.10 

PG Product Aanta1 K1asse, Aantal Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 104e 170 85 62~ 9 

64.03 cyc1ooncrukver-
nietiger 1st Ie I 

draaischarnier 1st I -- 3 ~ 
64.06 opslagtank!b1oed-

tank: verschaa1-
baar 1st II,lengte, 

breedte 
koo1stoffi1ter ~ I 

1 1 1 .. 
65 RVS-DELEN 

65.01 vingerbroeibak 
(toekomst) 1st Ie I -- I ~ 

65.02 trechter: 5 maten omvatten 90% van 
aIle afgebeelde trechters: 

trechter 5st I 
chute: begin/eind 1st I 
recht deel 1st II,lengte -- 7 l~ 

65.03 bloed!waterstop lsy I 
koppendouchecabi-

ne 1st Ie I 
douchecabine 

langs baan 1st Ie II,lengte 
pensenwascabine 1st Ie I -- 3 1 1 . . 

66 HANDWAS- EN STERILISATIEBAKKEN 

Transport: 10ge l 9 



Bij1age 17.11 

PG Product Aanta1 K1asse, Aanta1 Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 10ge 185 87 67 9 

66.01 handwasbak muur lsy I 
messensteril.bak lsy I 
bij1ensteri1.bak ~ I 

3 · . 
66.02 handwasbak ko1om lsy I 

handwas+ster.bak lsy I 
(andere combinaties kunnen met 
deze symbo1en gemaakt worden) 

spaarsproeier ~ I 
3 · . 

66.03 ster.bak ruggen-
spijtzaag/borst-
beenzaag 2sy I 

2 1 

68 BEDWELMINGSKASTEN EN TANGEN 

68.02 bedwe1mingstang 
comp1eet ~ I 

1 • • 

70 ROLHAKENi SPREIDERSi HAKEN: POOTKETTINGEN ENZ. 

70.01 verschi1lende roll en glijhaken weI 
apart invoeren i.v.m. evt. detail-
afbee1ding op 1.o-tek.: 

rol-en glijhaken 7st 2sy I 
Eurohaak 1st I ---- 8 2 3 · . 

70.02 spreider 4st 2sy I 
4 2 1 · . 

70.03 onderhaak 1st ~ I 
1 1 · . 

Transport: 10ge 298 71 
101 10 



Bij1age 17.12 

PG Product Aanta1 K1asse, Aanta1 Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: 10ge 198 71 
101 10 

70.05 verb1oedingsg1ij-
haak met ketting 1st ~ I -- ~ 1 1 · . 

70.06 verb10edingsro1-
haak met ketting 
bi-rail/buisbaan 2st ~ I 

2 1 ~ · . 
70.07 organen/vlees/ 

koppenrek 5sy I 
hakenrek aan muur ~ I I, 1engte 

6 1 
70.09 schapenrek lsy I 

hammendrager ~ I 
2 · . 

72 ELECTRISCHE SCHAKELKASTEN 

76 DIVERSE MACHINES + POMPEN 

76.01 snijbanden. Bij steeds meer projec-
ten komt ook de afsnijruimte aan 
de orde. Er zijn nu nog geen stan-
daarde1ementen voor te onderschei-
den. In de toekomst: 

snijband 1: 
begin/eindstuk 1st Ie I 
recht dee1 1st II,lengte 

snijband 2: 
begin/eindstuk 1st Ie I 
recht dee 1 1st II,lengte 

Transport: 111e 201 72 
III 11 



Bijlage 17.13 

PG Product Aantal Klasse, Aantal Aantal 
st,sy,e variabele in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: llle 201 72 
III 11 

ronddraaiende ta-
fel 3st 3e I 

geleiding bij 
neerlaatinricht. 2st I -- 9 3 

76.02 persluchtcompres-
sor ~ I 

1 .. 
76.03 pomp tbv broeibak 

en ontharing, 2 
types gedetail-
leerd kunnen af-
beelden 2st 2e I -- 2 \ 

77 TAKELS EN LIEREN 

77.01 ophaallier 1st lsy I 
Ie 

ophaaltakel 1st lsy I 
Ie -- -- 2 2 \ . . 

78 SNIJTAFELS, WAGENS ENZ. 

78.01 snijtafel 3st I -- 3 
200 1.wagen 1st I 
pensenwagen 1st I 
huidenwagen 1st I 
organenwagen 3st -- I 

6 2 

Transport: 118e 223 78 
114 11 



Bijlage 17.14 

PG Product Aantal Klasse, Aanta1 Aantal 
st,sy,e variabele in PG A4's 

richting st sy st sy 

Transport: lISe 223 7S 
114 11 

neussproeier: 
inbrengen bij 
kOEEendouche 

7S.04 onthuidmes rond! 
banaan ~ I 

2 1 

. . DIVERSEN 

--.-- schietpistoo1 lsy I 
bakken 20sy I 
cilinder ~ I 

24 1 
--.-- mannetje (3 hou-

dingen) 3st I 
keurmeester II 3st I -- 6 1 

--.-- varken!zeug 
staand/liggend 4st I 
liggend verbl/ 
aan pootketting 4st I 

aan spreider 
hee1/he1ften 4st I 

losse he1ft 2st I 
koe: zwaar/1icht/ 
ka1f: 
staand 3st I 
aan pootketting 3st I 
aan 2 haken met/ 

zonder kop 6st I 
2 he1ften 3st I 

schaap: 
staand 1st I 

Transport: lISe 229 79 
140 13 



Bij1age 17.15 

PG Product Aanta1 K1asse, Aanta1 
st,sy,e variabe1e in PG 

richting st sy 

Transport: 118e 229 
140 

aan pootketting 1st I 
aan 2 haken met/ 

zonder kop 2st I 
in 2 helften 1st I - 34 

--.-- vrachtwagen: 
veewagen 1st I 
combinatie 1st I 
oplegger 1st I -- 3 

... AANKLEDING 

Hiervoor zijn bou~kundigeillstandaardbibli-
otheken" te koop. Een zeer k1eine uitvoe-
ring hiervanh zou al vo1doende zijn. Er 
moeten bijvoorbee1d inzitten: boompjes; 
personenauto~ tafels en stoelen, enz. De 
inbes1aggenomen ruimte door zo'n bib1io-
theek is precies bekend bij aankoop er-
van. Geschat aantal A4's voor een k1eine 
bib1iotheek: . 

TOTAAL: 118e 266 

118 energiemaatschetsen 
266 standaarde1ementen nemen 90 A4's in 
140 symbo1en nemen 13 A4's in 

140 

Aanta1 
A4's 
st sy 

79 
13 

7 

1 

.3 

90 
13 



Tabellen "aantal tekeningen 

jaar for
maat 

1979 tot. 
-- AO' 

Al 
A2 
A3 
A4 

1980 tot. 
-- AO' 

Al 
A2 
A3 
A4 

1981 tot. 
--AQT 

Al 
A2 
A3 
A4 

1982 tot. 
--AQT 

Al 
A2 
A3 
A4 

1983 tot. 
-- AO' 

Al 
A2 
A3 
A4 

1984 tot. 
-- AOO 

AO 
Al 
A2 
A3 
A4 

aanta1 
in 
3 mnd. 

61 
20 
21 

9 
0 

11 
64 
16 
32 

9 
4 
3 

131 
41 
45 
21 
14 
10 
97 
43 
37 
10 

3 
4 

104 
47 
30 
18 

9 
0 

136 
5 

51 
49 
14 
12 

5 

per-
cent. 

% 
100 

32.8 
34.4 
14.8 
0.0 

18.0 
100 

25.0 
50.0 
14.1 
6.2 
4.7 

100 
31.3 
34.4 
16.0 
10.7 

7.6 
100 
44.3 
38.2 
10.3 

3.1 
4.1 

100 
45.2 
28.8 
17.3 
8.7 
0.0 

100 
3.7 

37.5 
36.0 
10.3 
8.8 
3.7 

norm 

18 
8 
4 
2 
1 

18 
8 
4 
2 
1 

18 
8 
4 
2 
1 

18 
8 
4 
2 
1 

18 
8 
4 
2 
1 

20 
16 

8 
4 
2 
I 

aanta1 
A4's in 
3 mnd. 

575 
360 
168 

36 
0 

11 
591 
288 
256 

36 
8 
3 

1220 
738 
360 

84 
28 
10 

1120 
774 
296 

40 
6 
4 

1176 
846 
240 

72 
18 

0 
1393 

100 
816 
392 

56 
24 

5 

Bijlage 18.1 

verm 
fact 

4.41 
4.41 
4.41 
4.41 
4.41 

5.17 
5.17 
5.17 
5.17 
5.17 

3.02 
3.02 
3.02 
3.02 
3.02 

3.44 
3.44 
3.44 
3.44 
3.44 

4.11 
4.11 
4.11 
4.11 
4.11 

3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 

aanta1 
in 
1 jr. 

269 
88 
93 
40 

0 
49 

331 
83 

165 
47 
21 
16 

396 
124 
136 

63 
42 
30 

334 
148 
127 

34 
10 
14 

427 
193 
123 

74 
37 

0 
534 

20 
200 
192 

55 
47 
20 

A4's 
in 
.Li!. 
2536 
1588 

741 
159 

o 
49 

3055 
1489 
1324 

186 
41 
16 

3684 
2229 
1087 

254 
85 
30 

3853 
2663 
1018 

138 
21 
14 

4833 
3477 

986 
296 

74 
o 

5461 
392 

3199 
1537 

220 
94 
20 



Bijlage 18.2 

jaar for- aantal per- norm aantal verm aantal A4 1 s 
maat in cent. A4 1 s in fact in in 

3 mnd. % 3 mnd. 1 jr. 1 jr 
1985 tot. 157 100 1813 495* 5802 -- AOO 22 14.0 20 440 3.20 ----oro 1408 

AO 54 34.4 16 864 3.20 173 2765 
Al 54 34.4 8 432 3.20 173 1382 
A2 14 8.9 4 56 3.20 45 179 
A4 5 3.2 1 5 3.20 16 16 

*) Tot 23 october ZlJn in 1985 407 tekeningen gemaakt. 
Een prognose voor het jaar-aantal (mbv het aanta1 da-
gen) : 365/296 x 407 = 495. 


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Hoofdstuk 9
	Hoofdstuk 10
	Literatuur
	Bijlagen

