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Universiteit Eindhoven, de heer Schrauwen, wil ik ook een 
bedankje toewensen, vanwege het sturen van mijn onderzoek. 



Samenvatting. 

In dit verslag wordt een aanzet gegeven tot verbetering van de 
productie van de 820 en 830 rekken, die door Bruynzeel monta 
magazijn systemen geproduceerd worden. 
Het onderzoek bestaat uit drie deIen: 
-zoektocht naar bet ere verbinding voor montage 
-mogelijkheid tot automatisering van de montage 
-layout-studie van productielijn. 
De zoektocht heeft aangetoond dat er nog geen bet ere 
verbinding op de markt is. WeI zijn er een aantal methodes 
gevonden die geschikt zijn bij aanpassing van het product. 
De mogelijkheid tot automatisering heeft aangetoond dat de 
positionering van de verbindingsgaten erg moeilijk is. 
De Iayoutstudie heeft verbeteringen en een nieuwe opzet 
opgeleverd van de bestaande productielijn. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Bruynzeel monta magazijn systemen is een bedrijf dat zich 
bezig houdt met het inrichten van archieven en magazijnen. De 
systemen die men levert, maken een optimaal gebruik van de 
beschikbare ruimte en dragen bij aan een maximale efficiency 
bij opslag. 
De Bruynzeelsytemen zijn bruikbaar voor gigantische 
bibliotheken, dynamische magazijnen voor onderdelenopslag, 
rekken in supermarkten, maar ook voor kleine opslagplaatsen, 
zoals het archief van een architect. Het assortiment bestaat 
uit verrijdbare archiefkasten en magazijnstellingen, 
paternosters, palletstellingen, enz. 
Bruynzeel monta magazijn systemen (verder aan te duiden met 
bmms) is wereldwijd actief, maar het accent ligt op Europa en 
met name op de Benelux (30%), de Brd (35%) en Groot-Brittanie. 
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van product en proces. 

Een van de artikelen die Bmms levert, zijn stalen rekken, die 
stationair, d.w.z. vast op de plaats, of verrijdbaar op een 
rails worden opgesteld. Zie figuur 2.1. Bij de verrijdbare 
versie wordt het stalen rek op een sokkel gemonteerd, waarin 
zich wielen bevinden. Zie figuur 2.2. De verrijdbare versie 
kan op verschillende manieren bediend worden: 
-manueel 
-met een handwiel 
-pneumatisch 
-electrisch. 

Ondanks de grote varieteit in grootte en uitvoering van de 
stalen rekken,zijn aIle rekken op dezelfde manier opgebouwd. 
Een rek bestaat namelijk uit twee jukken, die verbonden zijn 
met schoren en legborden. Een juk bestaat uit een voor- en een 
achterstaander waartussen twee of meer dorpels bevestigd zijn: 
zie figuur. Zowel de voor- en achterstaanders als de dorpels 
kunnen in diverse lengtes worden gemaakt. 
Bmms heeft in de informatiefolder te kennen een aantal 
standaardlengtes te hebben, die zijn berekend naar de hoogte 
van ordners, documentatiemappen, enz. Hier kan echter van 
afgeweken worden als de klant dit wile Zo kan bmms ca. 70 
staanderlengtes aanbieden vanaf ca. 1.50 tot ca. 5 meter. De 
dorpellengtes worden 'slechts' in dertien verschillende maten 
aangeboden. 
De jukken kunnen desgewenst opgevuld worden met hardboard, 
witboard, gaas of staalplaat. 
Bmms is dus erg flexibel in de uitvoering van het jUke 

Bmms kent twee uitvoeringsvormen van de staanders, genaamd 820 
en 830. De 820 kenmerkt zich door het diagonale sleufje, 
waarop Bmms patent heeft aangevraagd. In dit sleufje wordt een 
speciale beugel geplaatst die niet uit het gat kan vallen. De 
830 kenmerkt zich door de rechte gaten in de constructie. Zie 
figuur 2.3 en 2.4. 
Als laatste rest mij nog het twinjuk te noemen. Op een slimme 
wijze zijn twee achterstaanders met elkaar verbonden, zodat er 
een duorek ontstaat. Zie figuur 2.5. 

Globale beschrijving proces. 

In de figuur 2.6 kunt u zien hoe de productie van de 820 en de 
830 globaal verloopt. Er voIgt nu een korte beschrijving: 

Het coilmateriaal wordt op een profieleermachine gevormd tot 
de staanders of de dorpels. Het profileren op een 
rolprofileermachine (rollenbank) is een proces, waarbij vlak 
bandmateriaal tussen een aantal (twee aan twee) profielrollen 
wordt gevormd tot een bepaald profiel. Het aantal stappen, 
d.w.z. het aantal rollen, het toegepaste materiaal en de 
stijfheid, dynamica van de machine bepalen de kwaliteit van de 
gemaakte profielen. 
De profieleerstraat bestaat niet aIleen uit een rollenbank. In 
figuur 2.7 kunt u zien dat de profieleerstraat bestaat uit: 

2 
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-een aangedreven haspel 
-een richtmachine 
-een programeerbare ponsmachine 
-rollenbank 
-vliegende afkapeenheid. 
Tussen de richtmachine en de ponsunit en tevens tussen de 
ponsunit en de rollenbank bevindt zich een Ius. Deze lussen 
zijn toegevoegd om de stapsgewijs werkende ponsunit en 
rollenbaan op elkaar af te stemmen. Met behuip van Iichtdiodes 
in de Ius wordt bepaaid of de Iengte van de Ius te groot of te 
klein is, zodat de snelheid van een van de machines aangepast 
moet worden. 
Het vormen van of de 820 of de 830 vereist verschillende 
ponsunits. De rollenset hoeft niet gewisseid te worden omdat 
de vorm van de 820 en 830 gelijk is. Het wisselen van deze 
ponsunits kost ca. 1.5 uur. 
Echter als er dorpels gemaakt moeten worden is ook een nieuwe 
rollenset vereist. Omstellen kost dan ca. 14 uur. 
Telkens moet er bij een nieuwe lengte een klein programmaatje 
in de ponsmachine ingevoerd worden. Dit neemt weinig tijd in 
beslag. Een uitvoerige tijdsstudie van het proces komt in 
hoofdstuk 5 aan de orde. 

De staander-profielen gaan al dan niet naar de eckoltmachine. 
Door deze machine worden twee (achter)stijlen aan elkaar 
gemaakt met een doordrukverbinding. Er worden matrijzen in de 
profielen gebracht, die tegen elkaar worden gedrukt. Hierdoor 
worden de profielen plaatselijk in elkaar gedrukt. Zo ontstaat 
een stevige verbinding. 
De dorpel-profielen gaan al dan niet naar de blindmoertafel, 
alwaar een blindmoer in de dorpel wordt aangebracht. 

Vervolgens gaan de profielen naar de montagetafel 
De staanders en dorpels worden op een tafel in een soort mal 
in elkaar gezet. Vervolgens worden popnagels gezet in de 
gaten, zodat de dorpels en de staanders verbonden worden en 
het eindprodukt, het juk, onstaat. 

Een gemonteerd juk wordt op een rollenbankje gelegd en 
vervoerd naar de inpakmachine, waarna om het juk automatisch 
plastic folie wordt gedaan. Vervolgens gaat het juk de oven in 
om te zorgen dat het folie strak om het juk komt te zitten. 
Een hefmechanisme zorgt ervoor dat na de oven de jukken op 
elkaar gestapeld worden. 
Tenslotte worden de stapels jukken afgevoerd naar het 
magazijn. 

3 
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3.1 Inleiding verbinding 

De jukken 820, 830 (en 740), die Bmms hedentendage produceert, 
worden gemonteerd met behulp van een popnagelverbinding. In 
figuur 3.1 kunt u zien, hoe de dorpel en de staander met 
elkaar verbonden zijn. 
De jukken kunnen gemonteerd worden met twee, drie, vier en 
zelfs meer dorpels. Zodoende moeten er per product 16, 24 ,32 
of meer popnagels gezet worden. Bij een productie van 200.000 
a 250.000 jukken per jaar betekent dit, dat er per jaar 
ongeveer 3.5 miljoen popnagels gezet moeten worden. 

Het poppen is een arbeidsintensief proces.Ten tijde van m1Jn 
onderzoek waren acht van de zestien mensen, die bezig waren 
met de productie van de 820 en 830, aan het poppen. 
Bovendien zou het aanbrengen van de verbinding liefst sneller 
moeten. Sneller produceren betekent sneller leveren en 
besparing op arbeidskosten. 

Hiermee is het probleem geschetst. Bmms wil een minder 
arbeidsintensieve, sneller aan te brengen verbinding hebben, 
die de huidige verbinding, de popnagel, kan vervangen. Een 
andere weg naar een oplossing is het bekijken van 
automatisatie. Echter voordat dit onderzocht kan worden, moet 
onderzoek gedaan worden naar een betere verbinding. Steeds 
moet ook de relatie met de automatisering bezien worden. 
De verbinding moet aan een aantal eisen voldoen, die in de 
volgende paragraaf genoemd worden. 

4 



3.2 Eisen aan de verbinding. 

Er zijn eengroot aantal eisen te formuleren, waar de 
verbinding aan moet voldoen. Ik heb de eisen hieronder 
puntsgewijs opgesomd, waarbij de kanttekening geplaatst moet 
worden, dat sommige eisen zwaarder wegen dan andere: 

-goedkoop (huidige popnagel kost 2.5 cent per stuk). 
-makkelijk aan te brengen (t.o.v huidige verbinding). 
-snel aan te brengen (t.o.v. huidige verbinding). 
-voorgelakt materiaal moet bruikbaar blijven. 
-geen vervormingen en beschadigingen. 
-sterkte minstens evengroot als huidige verbinding. 
-momentkrachten moeten opgenomen kunnen worden. 
-hardboardplaten moeten aangebracht kunnen worden. 
-esthetisch verantwoord. 
-middendorpel moet bevestigd worden. 
-arbeidsmileu moet o.k. zijn (geluid, gassen, enz.). 
-personeel moet methodes makkelijk kunnen leren. 
-procescontrole moet eenvoudig zijn. 
-verbinding moet veilig aangebracht kunnen worden. D.w.z. zijn 
er veiligheidsvoorschriften en middelen nodig? 

-kwaliteit moet gemakkelijk te bepalen zijn. 
-levensduur moetgegarandeerd kunnen worden. 
-productieomvang van 200.000 stuks per jaar moet haalbaar 
zijn. 

-automatiseerbaar. 
-gereedschap dient gelet op de besparing in arbeidskosten 

goedkoop te zijn. 
-verbinding hoeft geen schroefdraad of andere features te 
bevatten. 

-verbinding moet geen corrosie veroorzaken. 
-verbinding moet bestand zijn tegen het milieu, waarin de 

jukken toegepast worden. 
-moeten delen tegen elkaar geklemd worden tijdens het 
aanbrengen. 
-het legboard moet geplaatst kunnen worden. 

Wensen: 

-liefst verbinding waarbij juk bij de montage niet omgekeerd 
dient te worden. 

-demontage mogelijk. 

5 
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3.3 Krachtenspel. 

De belasting van de legborden wordt via de beugeltjes 
overgebracht op de staanders. Dit is de kracht F in figuur 
3.2. In de figuur staan ook de krachten die op de popnagel 
werken: GX, Hx, de horizontale krachten, Gy, Hy, de verticale 
krachten, GZ, Hz, de krachten in z-richting en tenslotte de 
kracht V van de vloer op het jUke 
Een berekening van de overige krachten als de kracht F bekend 
is levert op: 

moment rond H: 

b*Gz = a*F ~ Gz = a/b*F 
b*Gx = c*F ~ Gx = c/b*F 

krachten in x-richting: 

Gx = Hx = c/b*F 

krachten in z-richting: 

Gz = Hz = a/b*F 

krachten in y-richting: 

F - V + Gy + Hy = 0 ~~ Gy = Hy ~ 0 

F wordt in verticale richting opgenomen door de vloer. De 
kracht komt niet op de dorpel. WeI ontstaat er een verticale 
kracht door de scheefstand van de jukken, doodat bv. de vloer 
enigszinds gebogen is onder invloed van zijn eigen gewicht. 
De krachten in z-richting zijn te verwaarlozen door de 
dorpelconstructie. 
Deze berekening klopt niet helemaal, omdat bij vervorming de 
dorpel steunt op de rand en de popnagels geen draaipunten 
zijn. Zie figuur 3.4. De situatie wordt daardoor echter beter, 
omdat er minder grote krachten op de popnagels komen. 
In een berekening moeten ook de vervormingen van het rek 
meegenomen worden, zoals by. knik en uitbuigen van het 
profiel. Zie figuren 3.5 en 3.6. Hierdoor onstaat een complexe 
belastingssituatie, die moeilijk te berekenen is en beter 
beproefd kan worden. 
Door TNO zijn proeven gedaan om de stijfheid en sterkte van 
het juk te bepalen. Het juk werd daarvoor aan een kant zodanig 
vastgeklemd, dat deze zijde niet kon bewegen. Aan de andere 
kant werd een kracht op de staander gebracht. Zie figuur 3.7. 
Het is belangrijk om deze kracht precies door het zwaartepunt 
van de staander in te leiden, omdat het juk anders in de 
richting Ioodrecht op de aangebracht kracht gaat vervormen. 
Hiervoor was tijdens de beproeving een langsgeleiding gemaakt, 
zodat het juk niet uit de Iijn kon. Het maximale moment dat in 
een hoek van het juk, dit zijn twee popnagels, kon optreden 
was: 63,6 (Nm). In een kracht uitgedrukt is dit: 63600/40=1590 
(N). Dit is een kracht in x-richting. De andere krachten waren 
immers te verwaarlozen. 
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Figuur 3.5 Uitbuigen van het profiel. 

Figuur 3.6 Knik van het profiel. Figuur 3.7 Beproevingsmethode. 



3.4 Alternatieven. 

Er zijn een groot aantal mogelijkheden om de jukdelen met 
elkaar te verbinden. In deze paragraaf zal ik de diverse 
alternatieven bespreken. Bij elk alternatief valt de 
bespreking uiteen in drie delen: 
-uitleg van de verbinding 
-het voldoen aan de eisen 
-advies voor verder onderzoek. 

Het produktieschema biedt een overzicht van de diverse 
produktiemogelijkheden, maar ook de verschillende verbindings
technieken. Vanuit dit schema, zie onder, ben ik mijn zoektocht 
begonnen. 

produktieschema I 
I I I I 

oervormen omvormen scheiden verbinden v.e.laag stofeigensch. 
voorzien veranderen 

I I I J 
samen- vullen persen verbinden verbinden las- sol- lijmen 
stellen door oer- door om- sen deren 

vormen vormen 

I I 
met draadvormige - bij staalplaat-, buizen-, klinken 
lichamen profieldelen 

-verbinden door 
korrelen enkerven 

-gemeenschappelijk 
vloeipersen 

-gemeenschappelijk 

-wikkelen, omwikkelen, -klinken 

trekken, ommantelen 
-verruimen 
-vernauwen 
-ombuigen 
-felsen 

bewikkelen 
-verlappen 
-omvormend ineenspreiden 
-verpersen 
-pletten 
-doordrukken 

-blindklinken 

Op de volgende paginals bespreek ik de in aanmerking komende 
alternatieven. 
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3.4.1 Klinken. 

Klinken is een van de oudste verbindingstechnieken, maar ook 
vandaag de dag is de belangrijkheid als een assemblagetechniek 
groter dan tevoren. Het gebruik van klinknagels, ook machinaal 
klinken, is steeds gegroeid voor zowel job-shop als productie
lijn operaties. In figuur 3.8 kunt u de het principe van 
klinken bekijken. 
Voordelen van de klinkverbinding zijn legio: omdat ze 
geproduceerd worden door hoge snelheid omvormmachines in zeer 
grote hoeveelheden zijn klinknagels veel goedkoper dan 
vergelijkbare verbindingen. Het zetten van de verbinding is 
goedkoop door gebruik van automatisch voedende, hoqe 
snelheidmachines. Deze machineoperaties zijn eenvoudig en snel 
te leren. 
De klinknagel kan gebruikt worden voor het verbinden van niet
gelijke materialen van verschillende diktes. Het verbinden van 
meer dan twee lagen materiaal behoor't tot de moqelijkheden. 
Van elk materiaal dat omgevormd kan worden, kunnen klinknagels 
gemaakt worden. En een grote varieteit in oppervlakte
behandelingen is mogelijk. 
Omdat vele klinknagels gestandariseerd zijn hoeft de ontwerper 
zelden uit te naar een speciale klinknagel voor een specifieke 
constructie. De klinknagels kunnen aangebracht worden voor het 
schoonmaken van de te monteren delen en ze kunnen aangebracht 
worden in constructies die al een oppervlaktebehandeling 
hebben gehad. 
Het uiterlijk van de klinknagelkop kan in vergelijking met 
andere verbindingen een voordeel zijn. De klinknagelkop kan 
een functioneel of decoratief ontwerp zijn of integraal 
gemaakt worden met de configuratie van een onderdeel. 
Een klinknagel is een positieve verbinding en daarom kan de 
kwaliteit worden bepaald worden door visuele inspectie. 
Kwaliteit is onmiddelijk zichtbaar na het klinken. Als de 
klinknagel scheurt of breekt, als de verbinding los zit of als 
er een ander probleem is, kan dit onmiddelijk gezien worden 
door de operator en kan er een correctie plaats vinden. 

Klinknagels hebben ook beperkingen. De treksterkte en 
vermoeiingssterkte zijn lager dan die van bouten: te grote 
belastingen kunnen de nagel uit het materiaal trekken, en 
zware trillingen kunnen de verbinding los maken. Door de 
korrelstructuur van de klinknagels hebben ze hogere compressie 
en schuifsterktes dan vele andere massieve verbindingen. De 
sterkte van een geklonken verbinding is gewoonlijk vele malen 
meer dan noodzakelijk bij de meeste toepassingen. 
Geklonken verbindingen zijn niet water- en luchtdicht, 
alhoewel ze door toepassing van een sealing onderdeel of door 
de toepassing van speciale klinknagels weI water- en 
luchtdicht gemaakt kunnen worden. De verbinding kan niet 
makkelijk gedemonteerd worden. 
Kleine klinknagels zijn verdeeld in verschillende categorieen. 
Demeest belangrijke zijn de solid en de tubular. Tubular 
klinknagels kunnen weer onderverdeeld worden in full tubular, 
semitubular, compression en self-piercing. 
Bij het klinken worden twee of meer delen verbonden door aan 
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de ene kant de klinknagelkop en de gestuikte vorm aan de 
andere kant. Bij solid klinknagels wordt de vorm verkregen 
door vervorming van het einde van de steel van de klinknagel. 
Bij tubular klinknagels wordt de vorm verkregen doordat het 
materiaal rond het gat in de steel van de klinknagel wordt 
gerold tegen het oppervlak van een van de te verbinden 
onderdelen. 
Selfpiercing klinknagels zorgen voor hun eigen gaten door de 
te verbinden onderdelen. Terwijl semitubular klinknagels elke 
prepunched onderdelen (als ze lang genoeg zijn en een 
acceptabele diameter-lengte verhouding hebben) kunnen 
verbinden, zijn selfpiercing klinknagels beperkt door de 
taaiheid en de totale dikte van de onderdelen. 
Er zijn drie soorten selfpiercing klinknagels: full tubular, 
bifurcated (of split), en metal-piercing. 
Compression klinknagels worden gevormd door twee delen: het 
vrouwtje en het mannetje. ·De diameters van de massieve en de 
holle nagelszijn zo gekozen dat er een persverbinding tot 
stand kan komen. 

Nog enkele wetenswaardigheidjes: De kop van de klinknagel kan 
oval, truss of countersunk zijn. De gebruikte materialen zijn 
meestal staal, aluminium en koper. De klinknagels zijn vaak 
beschikbaar uit voorraad en kunnen snel worden geleverd. 

Voor een goede klinkverbinding is het noodzakelijk dat het gat 
voor de verbinding goed berekend en geprepareerd wordt. 
Bovendien is diameter-lengte-relatie van de klinknagel 
belangrijk in samenhang met de dikte van de te verbinden 
onderdelen. In de vier ontwerpstappen voor een goede 
klinkerbinding komen dit soort problemen tot uitdrukking: 
-analyseer de benodigde verbindingssterkte 
-selecteer de klinknagel-karakteristieken 
-bekijk plaatsing van de klinknagels 
-specificeer de gaten voor de klinknagels. 
Nadere informatie hier over is te vinden in (1] paginats 13-12 
tIm 13-17. 

Eisen: 

De belangrijkste eis waar het klinken niet aan voldoet is dat 
de te verbinden onderdelen maar aan een zijde bereikbaar zijn. 
Klinken in deze vorm valt dus af als alternatief. In de 
volgende paragraaf wordt echter het blindklinken besproken 
waarbij het probleem van de bereikbaarheid geen probleem is. 
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3.4.2 Blindklinken 

Veel van heden qeproduceerde ontwerpen zouden niet qemonteerd 
kunnen worden zonder de hulp van blindklinknaqels.Terwijl de 
popnaqel de meest bekende blindklinknaqel is in deze 
cateqorie, zijn er vele andere toepassingen die ontworpen zijn 
om aan bepaalde noodzaken te voldoen als de constructie dat 
eist. 

De blindklinknaqel kan ingebracht en gezet worden vanaf een 
kant van de constructie. De blinde kant van de naqel wordt 
mechanisch vervormd tot een bobbel. In nevenstaande fiquur 
3.13 kunt u zien dit principe bekijken. Dit procede resulteert 
in een permanente verbinding die de criteria voor een massieve 
klinkverbindinq verdubbelt en soms overtreft. 

De waarde van het massieve klinken hangt af van de 
bereikbaarheid aan beide zijden van het te klinken onderdeel. 
Blindklinken heeft als grote voordeel ten opzichte van het 
massieve klinken, dat het inbrengen en zetten van de 
verbinding van een kant kan geschieden. Ais een product een 
complexe structuur heeft of als de de constructie opqebouwd 
wordt uit onderdelen met bepaalde structuren (bv. pijp aan 
plaat) kan blindklinken uitkomst bieden. Voorbeelden kunt in 
de fiquur 3.14 hiernaast zien. 
Blindklinken wordt ook gebruikt voor toepassingen die met een 
andere verbinding te kostbaar zijn in arbeidskosten. Het 
zetten van de blindklinkverbindinq gaat namelijk erg snel. 
Verder is er trend te bespeuren naar dunnere materialen. 
Blindklinken beschadiqt de producten niet. 

Verder qelden hier ook de voorbeelden die al genoemd zijn bij 
het massief klinken, zoals: qoedkoop, grote ranqe van 
producten beschikbaar, hoqesnelheidhandmachines beschikbaar, 
makkelijke operaties, kwaliteit onmiddelijk en visueel 
zichtbaar, esthetisch verantwoord, aan te brenqen na 
oppervlakte-behandeling, enz. 
Natuurlijk qelden hier ook de beperkinqen van de massieve 
klinknagel: trek- en afschuifsterkte laqer dan van bouten, 
qrote trillingen kunnen verbinding losmaken, niet water- en 
qasdicht, niet demonteerbaar, het qat moet goed berekend en 
qeprepareerd zijn, D/L-relatie belanqrijk, qoed qereedschap 
nodiq, enz. 

De meest voorkomende blindklinknaqel is de mechanisch 
expanderende naqel, de popnagel. In fiquur 3.15 kunt u de 
verschillende typen van popnagels zien. 

Het principe is bij elk type hetzelfde. De uitvoering van de 
stuikinq en de vorm van het uiteindelijke product zijn echter 
anders. Globaal verloopt het blindklinken: na inbrenqen van de 
naqel wordt aan de doorn qetrokken: de doorn zorgt dat het 
uiteinde van de naqel stuikt: de doorn breekt af. 

De blindklinknagel is qestandariseerd in lengte en diameter. 
Verder zijn er drie standaard nagelkoppen. In de bijlaqe kunt 
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u zien welke popnagels een van de vooraanstaande duitse 
firma's, nl. Gesipa, aanbiedt. 

De ontwerpgedachten bij een blindklinkverbinding zijn erg 
belangrijk. Ik heb deze gedachten eens op een rijtje gezet: 
backside clearance: er moet ruimte achter het gat zijn om de 
nog niet gezette popnagel in het gat te brengen. Een niet 
gezette popnagel is langer dan een weI gezette popnagel. 
grip range: de dikte van het materiaal moet overeenstemmen met 
de diameter en de lengte van de nagel voor het tot stand komen 
van een optimale zetting. In de figuur kunt u de relatie 
tussen stuik en doornpositie zien. 
hole filling: het gat moet goed gevuld worden voor het stand 
komen van een goede verbinding; zie de figuur. 
edge distance: de afstand tot de rand van het te verbinden 
materiaal moet grofweg minimaal twee maal de diameter van de 
nagel zijn. Uitscheuren van de nagel moet immers voorkomen te 
worden. Soms is het toelaatbaar om anderhalf maal diameter te 
gebruiken. 
knife edge: (aIleen bij flush-headnagels) bij dunne 
toepassingen moet de dikte van het materiaal niet even groot 
zijn als hoogte van de nagelkop. Er ontstaat dan een mesrand, 
waarbij de sterkteeigenschappen van de verbinding dalen. 
corrosion: het materiaal van de nagel mag niet corroderen met 
het te verbinden materiaal. 
Er bestaan ook andere verschijningsvormen van blindklink
nagels. Deze zullen in de volgende paragraaf apart besproken 
worden. 

Eisen. 

De blindklinkverbinding, popnagel met open uiteinde, is bij 
het opstellen van het eisenpakket als voorbeeld genomen. Er 
zijn dus niet veel eisen waar deze verbinding niet aan 
voldoet. Snelheid van verbinden kan echter beter. D.w.z. het 
gemakkelijker inbrengen van de nagel. Bovendien geeft de 
automatiseerbaarheid problemen. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
De verbinding voldoet niet aan de wens en van demontage en het 
niet hoeven omkeren van het jUk bij montage. 

3.4.3 Andere blindklinktoepassingen. 

Bet is moeilijk de verschillende beschikbare blindklinknagels 
te categoriseren. In deze paragraaf voIgt toch een poging hier 
orde in te brengen. 
Er volgen nu puntsgewijs de blindklinktoepassingen, die 
eventueel ook kunnen voldoen met uitleg en beperkingen: 

3.4.3.1 Buck-nagel 

V~~r de vliegtuigindustrie z1Jn speciale blindklinknagels van 
het pull-type ontwikkeld, die grotere afschuif- en 
treksterkten hebben en beter bestand zijn tegen zware 
trillingen dan de normale industrie-toepassingen. 
De nagel voldoet niet omdat hij duurder is en de snelheid van 
aanbrengen niet beter is. 
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3.4.3.2 drive rivet: 

Dit is een holle nagel, die een uiteinde van flapjes heeft en 
een ingestoken doorn. De verbinding komt tot stand door een 
klap op de doorn te geven. De flapjes aan het uiteinde van de 
drive-rivet slaan dan om. 
Een soortgelijke toepassing is de spreidnagel. 
Deze verbinding voldoet niet. Het aanbrengen van de verbinding 
is veel arbeidsintensiever dan handautomatisch popnagelen. 
Bovendien veroorzaakt deze verbinding beschadigingen aan het 
produkt. 

3.4.3.3 chobert: 
Het chobertsysteem is een automatisch repeterend 
blindklinksysteem. De nagels worden gezet met een op perslucht 
werkend pistool. Het plaatsen van de nagel geschied als voIgt: 
De nagel, die uit de klinkkop steekt, wordt in het geboorde 
gat geplaatst. Het verdikte uiteinde van de treknaald steekt 
door de nagel heen. Bij het overhalen van de trekker van het 
pistool komt de kop naar voren en wordt de nagel over de kop 
van de treknaald gedrukt. Door de konische boring in de nagel 
zet de nagel eerst achter het te bevestigen materiaal uit en 
wordt vervolgens in het boorgat radiaal tegen de wand gedrukt. 
Na het plaatsen komt automatisch de volgende nagel in de 
juiste positie. 
Het laden geschied door een papieren strip met 30 tot 60 
chobertnagels over de treknaald te schuiven. Dan wordt deze 
treknaald in het pistool vastgezet, met de hand of 
pneumatisch. 

De nagels zijn te verkrijgen in verschillende diameters, zie 
hiervoor de bijlage. Prijzen en toebehoren zijn ook vermeld in 
de bijlage. 

Eisen 

Het chobert-systeem heeft een aantal nadelen. De nagel is 
duurder dan de popnagel. De chobert-nagel is niet sterk 
genoeg. De fabrikant raad ook toepassing aan voor het 
vastzetten van serienummer en naamplaatjes. Verder raad hij 
verbindingen aan die op afschuiving belast worden. De stuiking 
van het uiteinde van de nagel is minimaal. De chobertnagel 
valt dus af als alternatief. 

3.4.3.4 Briv-nagel. 

Het briv-systeem is een automatisch repeterend 
blindklinksysteem. Dit systeem toont grote overeenkomst met 
het chobert-systeem. De klemkracht is echter aanmerkelijk 
groter. Deze grotere klemkracht wordt verkregen door de 
vervorming van de nagel, welke een voorspanning geeft op de te 
bevestigen onderdelen. ook met dit systeem kan een 
ongeschoolde kracht ca. 1000 nagels per uur plaatsen. 

In de figuur 3.24 kunt u zien wat de vorm van de briv-nagel is 
en in figuur 3.25 de wijze van klinken. In de bijlage staan de 
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aangeboden diameters, lengtes en toebehoren (i.e. 
gereedschappen) • 

Eisen 

De briv-nagel kan voldoen. De afschuifkrachten kunnen 
opgenomen worden. Een brivnagel van de firma avdel heeft een 
afschuifsterkte van 2245 N. Vereist is een kracht van 1590 N. 
De trekkrachten mogen niet te groot zijn. 
De briv-nagel is echter duurder dan de popnagel (fl. 78,90 per 
1000 tegen fl. 25,-) en bovendien is er nieuwe apparatuur 
nodig voor het aanbrengen van de nagel. 
De snelheid bij automatisering is niet sneller. Men maakt weI 
reclame met de verminderde storingsgevoeligheid. 
De briv-nagel valt dus af als alternatief. De firma Viba ziet 
ook geen mogelijkheden. 

3.4.3.5 Blindklinkmoeren. 

Er zijn vele soorten blindklinknagels, die schroefdraad in 
zich hebben. Zo kan bv. toch iets op plaatmateriaal 
aangebracht worden: het wordt er eenvoudigweg opgeschroefd, 
waarbij de blindklinknagel als moer dient. Voorbeelden kunt u 
in de figuur 3.26 zien. 
Onder de blindklinkmoeren vallen: clufix, rivnut, hucknagel, 
B.P., popnut, wellnut, jacknut, flange form, enz. 

Deze soort blindklinknagels zijn niet geschikt voor 
toepassing, omdat ze duurder zijn. Het schroefdraad is niet 
nodig. 

3.4.3.6 Blind-Metal-piercing. 

De bekende metal-piercing-methodes z~Jn niet bruikbaar omdat 
de bereikbaarheid aan twee kanten een probleem is. Er is geen 
methode bekend, waarbij de verbinding van een kant kan 
plaatsvinden. 

3.4.3.7 Olympic bulb-tite. 

Er worden flappen uitgestuikt. De klemwerking is optimaal. De 
nagel is echter duurder dan de pop-nagel. 
Een soortgelijke verbinding is de molly. 

3.4.3.8 Kliknagel. 

De geto-snap nagel is een nagel die met de hand ingebracht kan 
worden. De nagel klikt eenvoudig in het gat. De 
afschuifsterkte is echter te klein. 

3.4.3.9 %-fasteners. 

De nagel wordt ingebracht en door de kop een kwart slag te 
draaien wordt de verbinding tot stand gebracht. De nagel is te 
duur. 
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3.4.4 Lassen. 

De jukken ktinnen ook gelast worden. Ik denk hierbij aan een 
puntlas. Het aanbrengen van een puntlas moet gezien worden in 
samenwerking met een robot. Hier zitten echter zeer veel 
nadelen aan: 
-de laklaag van de jukken wordt beschadigd. De grote warmte 
beinvloede zone, die bij het lassen optreedt, zorgt bovendien 
voor een groot gebied dat vervormd raakt. Het product ziet er 
daardoor niet mooi uit. 
-deze laklaag kan isolerend werken voor het lasproces. 
Beheersing van het lasproces is dus moeilijk. 
-bij het lassen moet het object van twee kant en benaderd 
worden. De dorpel in het midden van het juk is echter niet van 
twee kanten bereikbaar. Dit zou betekenen dat er geen 
middendorpel(s) aangebracht kunnen worden. 
-afvoer vereist van de schadelijke gassen, die ontstaan bij 
het lasproces. Een kostbare afzuiginstallatie moet 
geinstalleerd worden. 
-het bedienend personeel moet enigszinds bekend zijn met het 
lassen (om te zien of lassen voldoende zijn) en met het 
programmeren van de lasrobot. 
-de veiligheid moet in acht genomen worden. Als het in elkaar 
zetten van de jukken op de plaats vande robot plaats vindt en 
de bedienende mensen dus veel in het werkgebied van de robot 
komen zal de grote snelheid van de zwaaiende arm van de robot 
gevaar opleveren. 
De voordelen van een puntlas moeten gezien worden in samenhang 
met de lasrobot. De lasrobot kan snel, nauwkeurig en continu 
werken. De robot is ook erg flexibel, wat erg belangrijk is 
voor de grote hoeveelheid van verschillende -in hoogte en 
diepte- jukken. Het huidige arbeidsproces is vrij 
arbeidsintensief en daar liggen de besparingen. 

Gezien echter de nadelen, valt lassen af als alternatief voor 
het popnagelen. 

3.4.5 Laserlassen. 

De nadelen van het , gewone , lassen, zoals de beschadigingen 
van de laklaag door de grote warmte beinvloede zone en de 
noodzaak de objecten van twee zijden te benaderen zijn niet 
aanwezig bij een nieuwe vorm van lassen: het laserlassen. 

Een laser is in feite niets anders dan een bron van scherp 
gebundelde, intense elektromagnetische straling, dat wil 
zeggen van een bundel energie. Wanneer deze bundel op niet
doorschijnend materiaal valt (bijv. metaal- of kunstplaat), 
wordt de straling omgezet in warmte. Die warmte kan gebruikt 
worden voor uiteenlopende bewerkingen van het materiaal. 
Eenvoudig voorgesteld fungeert de laser hierbij als brandglas. 

Met dit brandglas kan men lassen en solderen (de hitte laat 
het materiaal plaatselijk smelten), boren en snijden (het 
materiaal wordt verdampt), graveren, oppervlakteharden en 
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markeren (het materiaal smelt aIleen nabij het oppervlak. Voor 
al deze bewerkingen biedt de laser zeer opmerkelijke voordelen 
die samenhangen met de volgende eigenschappen: 
-doordat de energie zeer scherp gebundeld is, kan men de 
bewerking heel nauwkeurig op een plaats concentreren en 
richten. 
-bovendien kan men de bundel door middel van optische 
apparatuur (lenzen, spiegels, prisma's e.d.) zeer snel van 
richting laten veranderen en (voorgeprogrameerde) ban en van 
elke gewenste vorm laten beschrijven. 
-de energiebundel heeft geen massa (in tegenstelling tot een 
hete-gasstroom). oit betekent dat het te bewerken materiaal 
niet vervormd wordt en geen zware ondersteuning nodig heeft. 
-verder kan men de intensiteit en de aard van de straling 
(golflengte, continu of gepulst) goed afstemmen op het 
materiaal en de vereiste bewerking. Er is namelijk veel keuze 
in lasertypen en bovendien zijn de lasers niet kieskeurig ten 
aanzien van het materiaal. 
-de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid van de bewerking, 
die hoge kwaliteitsnormen van het product toelaat. 

Samenvattend kun je stellen dat de laser ons de mogelijkheid 
verschaft om materialen snel door nauwkeurig gerichte 
verhitting/smelting/verdamping een gewenste vorm te geven. 

Nadelen heeft de laser bij gebruik voor materiaalbewerking 
helaas ook: 
-kostbare en complexe installatie. 
-bekendheid met numerieke besturing vereist. 
-redesign van produkten soms vereist. 
-vrij hoog stroomverbruik. 
-aIleen lonend bij intensief gebruik, dus andere sectoren van 
het bedrijf moeten worden aangepast en massaproductie is 
veelal vereist. 
-levensduur van de spiegels bepekt door het inbranden. 
Onderhoud vereist vakmanschap en is niet gering. overigens 
geen mechanische slijtage van betekenis. 
-beperkte economische levensduur, althans voor sommige 
toepassingen. 
-kwetsbaarheid bij ondeskundige behandeling. 
-nadelen als genoemd bij lasproces. 

Oe keuze voor een laser als bewerkingsgereedschap zal in de 
meeste gevallen gebaseerd zijn op een kostprijsanalyse. het 
lasersysteem bestaat behalve uit de laser ook uit een 
bewegingmechanisme, bijvoorbeeld een coordinatentafel, en de 
sturing,meestal van een computergestuurd type. De 
bewegingsmechanismen dienen aan hoge voorwaarden te voldoen en 
zijn derhalve kostbaar. 
Bovendien moeten de delen bij elkaar geklemd worden bij het 
aanbrengen. Oe delen zullen niet hechten als de te verbinden 
delen ver van elkaar af staan. Bij het popnagelen hoeft dit 
niet omdat hierop de werking van het blindklinken gebaseerd 
is. 
Gezien de kosten van het systeem, de eenvoud van de aan te 
brengen verbinding, de ontbrekende voorwaarde van 
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Figuur 3.35 Lijmconstructie. 



massaprJductie, de te grote nauwkeurigheid valt ook dit 
alterna~ief voor het popnagelen af. 

3.4.6 Lijmen 

Een klinkverbinding kan niet straffeloos vervangen worden door 
een lijmverbinding. De gelijmde verbinding kan niet separaat 
van de constructie beschouwd worden. 
Er zijn lijmen op de wereld gekomen, die uitstekende sterkte
eigenschappen behouden bij blootstelling aan zowel extreem 
hoge en/of lage temperaturen. De voordelen van een gelijmde 
constructie zijn de volgende: 
-de gelijmde verbinding is continuo Er is geen spannings
concentratie. De krachten en de momenten worden door heel het 
vlak overgedragen. Er is bij de jukken een mooi groot 
contactvlak beschikbaar. 
-geen wezenlijke beinvloeding van de vorm en de 
materiaaleigenschappen van de te verbinden delen. 
-esthetisch verantwoord. De constructie ziet er mooi uit. 
-de gelijmde constructie is vloeistof- en gasdicht. 
-de gelijmde constructie heeft een goede corrosie-
bestendigheid. 
-mogelijkheden om verschillende soorten material en met elkaar 
te verbinden. 
-een te lijmen verbinding vergt geen, of slechts weinig 
warmte. 
-gelijmde constructies maken gewichtsbesparingen mogelijk; ook 
maken ze dure passingen overbodig. 
-lijmverbinding is goedkoper. 

De nadelen van het lijmen zijn legio: 
-geringe warmtebestendigheid van gelijmde verbindingen 
-dure oppervlakte-voorbehandeling van de lijmvlakken 
-lange uithardtijd, hoge temperaturen en aandrukkrachten 
-de chemische bestandheid van een lijmverbinding is niet voor 
iedere toepassing bekend 
-lijmverbindingen die langdurig onder trekspanningen staan, 
vertonen kruipverschijnselen, speciaal bij hogere 
temperaturen. 
-moeilijk uitrichten van de verbonden onderdelen kort na het 
lijmen. 
-gebrek aan niet-destructieve beproevingsmethoden om de 
kwaliteit van een lijmverbinding te bepalen. 
-ontvlambaarheid, toxicity. 
-moeilijk te demonteren. 
-procescontrole nodig. Tevens controle van de kwaliteit nodig. 
-geheel nieuwe vorm van productie opstarten is kostbaar. Vraag 
is of dat eruit gehaald wordt. 
-besparingen ten opzichte van klinken komen tot stand doordat 
er een aantal bewerkingen vervallen: boren van het gat, 
afbramen, plaatsen verbindingsmiddel, afwerking, lagere 
toleranties. Bij de productie van de 820 vallen deze voordelen 
echter af; boren, afbramen, afwerken en de tolerantie is geen 
probleem. 
-Het lijmproces eist bekwame vaklui, wat betreft de controle 
van de verbindingen en de algehele procescontrole. 
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-er is slecht een levensduur te garanderen. 
-er is niet veel ervaring met dit soort lijmprocessen. 

De lijmverbinding komt tot stand omdat er adhesie tussen de 
lijmlaaq en het lijmvlak plaatsvindt en omdat er cohesie 
tussen de molekulen van de lijmlaaq plaatsvindt. Een 
lijmverbindinq kan dus beschouwd worden als een kettinq met 
drie schakels. Deze drie schakels zijn: 
-adhesie tussen lijmvlak 1 en de lijmlaag 
-cohesie van de lijmlaaq 
-adhesie tussen lijmvlak 2 en de lijmlaag. 
Zie figuur 3.36. De sterkte kan niet groter zijn dan de 
zwakste schakel. 

De adhesie vindt plaats door mechanische verankerinq en 
specifieke adhesie. Met mechanische verankering wordt bedoeld 
dat de lijm als het ware ingrijpt in het te lijmen onderdeel. 
Er treden complicaties op als geen direct contact plaats vindt 
tussen de te verbinden delen wegens adsorpsie, oxyden, 
verontreiniginqen en oppervlaktelagen. De ruwheid van de te 
verbinden delen speelt ook een belangrijke role 

Er treedt in het qeval van het lijmen van de jukken een 
complicatie op omdat er geen direct contact optreedt tussen de 
lijmlaag en het lijmvlak. Immers, het plaatmateriaal is 
verzinkt, en tevens bevindt zich een laklaaq op het 
plaatmateriaal. De oppervlakteruwheid is in ons qeval geen 
probleem. 

Bij de berekening van de sterkte van een lijmlaag neem je aan 
dat de adhesiesterkte tussen de lijmlaag en het lijmmateriaal 
dusdaniq qroot is (i.e. oppervlakte schoon genoeg gemaakt) dat 
de cohesie van de lijmlaag de sterkte van de verbinding 
bepaalt. Berekeningsvoorbeelden zijn in [2] te vinden. 

De constructie-principes van een voor lijmen qeschikt ontwerp 
berusten hoofdzakelijk op qoed overleg en ervarinq. Hierbij 
moet men altijd twee factoren in het oog houden: 
-het qehele lijmvlak moet belast worden 
-er moet een schuifbelasting optreden. Trekbelastingen moeten 
tot een minimum (1) beperkt blijven en afpel-belastingen moet 
men altijd vermijden. 

De productie van qelijmde metalen constructies verdient 
speciale aandacht. Het lijmproces bestaat uit de behandeling 
van de lijmvlakken, het aanbrengen van de lijmlaag, de 
uithardinq en de kwaliteitscontrole. 
Het behandelen van de lijmvlakken betekent dat het vuil en vet 
dat zich op de lijmvlakken bevindt verwijderd moet worden. 
Eventueel moet een voorbereidende reiniginq plaatsvinden. Voor 
dit proces is een dampontvettinginstallatie nodig. Een schone 
doek gedrenkt in oplosmiddelen kan bij enkelstuksfabricage ook 
vo1doen. Tevens dient de eventueel aanwezige oxydelaag 
verwijderd worden. 
Als je de jukken wilt lijmen kan ook deze fase van het lijmen 
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al problemen geven, daar het te lijmen materiaal een laklaag 
bezit, die niet beschadigd mag worden. 
De methode van het aanbrengen van het lijmmateriaal wordt 
bepaald door de verschijningsvorm: vloeistof, poedervormig, 
vaste stof of lijmfilm. Ook wordt vaak een lijmprimer 
gebruikt, die het oppervlak schoon houdt. Bij dit deel van het 
proces moet men uitkijken voor verontreiniging van de lijm. De 
dikte van de lijmvloeistoflaag is van belang voor de sterkte 
van de uitgeharde lijmlaag. ledere lijmsoort heeft een 
optimale lijmhoeveelheid. 
De volgende fase is de uitharding. Belangrijke punten zijn 
hierbij: lijmdruk op de gelijmde delen (druk moet volledig 
blijven werken tot procede afgelopen is), installatie voor 
aanbrengen juiste druk, temperatuurmeting (werkelijke 
temperatuur van lijmlaag dient goed te zijn), overtollige lijm 
dient verwijderd te worden. 
Zoals al gezegd vindt tenslotte kwaliteitscontrole plaats. Dit 
kan aIleen destructief plaats vinden. Aandacht binnen bij het 
opzetten van het productieproces moet ook de afvoer van 
giftige gassen hebben. lmmers bij het lijmen komen schadelijke 
stoffen vrij. 

Als je een lijm wilt kiezen, zijn de specificaties van de 
toepassing van groot belang. De specificaties zijn te vangen 
in de volgende aspecten: bedrijfstemperatuur, 
omgevingscondities, spanningen, aard spanningen, type van het 
metaal, afmetingen en vorm van het lijmvlak en tenslotte de 
beschikbare productie-uitrusting. Hieronder staan de 
specificaties voor de productie van de 820-jukken: 
-normale bedrijfstemperatuur. 
-de omgevingscondities zijn verschillend, maar voor de meeste 
toepassingen, zoals archievering, zijn de condities normaal 
tot droog. 
-de maximale spanningen zijn niet precies bekend. Het maximale 
moment dat opgenomen kan worden door de popnagelverbinding is 
echter 63.6 Nm. De lijmverbinding moet ongeveer even sterk 
zijn. 
-de aard van de spanningen is een schuifspanning / 
torsiespanning. 
-het gebruikte metaal is verzinkt staal met een laklaag. 
-de vorm van de lijmverbinding is rechthoekig en ca. 10 bij 50 
mm. 
-er is geen beschikbare productie-uitrusting. De apparatuur 
voor de behandeling van de lijmvlakken,de apparatuur voor het 
aanbrengen en uitharding van het lijmmateriaal is er niet. 
Eventuele apparatuur voor het afzuigen van giftige gassen is 
er ook niet. 

De kostprijsopbouw van lijmverbindingen is anders dan die van 
klinkverbindingen. Zie figuur 3.40. 

Eisen 

Zoals hierboven al genoemd is z~Jn er een groot aantal 
bezwaren tegen het gebruik van lijmen. lk zet ze op een 
rijtje: 

18 



werkstuktemperatuur hoger 
dan max. soldeertemperatuur 

soldeer smelt 
(vormt pareltjesl 

werkstuk-temperatuur 
noglagerdan 
de werktemperatuur 

verhitti'lgsduur -

Figuur 3.41 Toestand van het soldeer in 
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-voorgelakt materiaal kan niet gebruikt worden. 
-arbeidsmilieu (ontvlambaarheid, toxicity) 
-procescontrole vereist vaklui 
-personeel bij lijmproces vereist vaklui 
-levensduur moeilijk te garanderen 
-kwaliteit moeilijk te bekijken 
-snelheid proces slecht. uitharden van de lijm verschilt van 
lijm tot lijmsoort. Echter uithardingstijden van 24 uur kunnen 
voorkomen. 
-aandrukken van de lijmlaag vereist bereikbaarheid van twee 
kanten. 
-er treden ook trekspanningen op, waar een lijmverbinding niet 
goed tegen bestand is. 
-er is verder niet veel kennis op het lijmgebied aanwezig bij 
bmms, of Uberhaupt bij lijmfabricanten over de te lijmen 
verbinding. 

Advies 

Als lijmen toch onderzocht wordt, is het belangrijk te weten 
of lijmlaag weI hecht. Perfecta chemie in Goes zet ook grote 
vraagtekens bij deze oplossing. Praktijkproeven zijn 
noodzakelijk om conclusies te trekken. 
Mijn advies is om niet verder te gaan met lijmen. Als van 
ongelakt materiaal uitgegaan kan worden,is het nog onduidelijk 
of de snelheid van de montage hoog genoeg is. 
In de bijlage staan de door mij aangeschreven firma's met hun 
reacties. 

3.4.7 Solderen 

Solderen is een methode om metallische materialen te verbinden 
met behulp van een gesmolten toevoegmateriaal - het soldeer -
soms met toepassing van vloeimiddelen, beschermgassen of 
vacuum. 
Solderen heeft een zekere overeenkomst met metaallijmen en met 
lassen. Daarom behoeft solderen niet veel aandacht; de (lijm
en las)nadelen zijn immers legio: 
-vervormingen treden op 
-geringe sterkte 
-corrosiegevaar 
-nauwgezette werkwijze, soldeervlakken dienen schoon te zijn. 
-vormqeving van de vlakken dient aanqepast te zijn. 
-enzovoort, zie paraqraven lassen en lijmen. 
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3.4.8 Bouten 

De bout wordt in onze huidige technologie vaak gezien als een 
eenvoudig element. Echter de moderne bout is een complex en 
vaak critisch ontwerp, dat onder continue ontwikkeling en 
verfijning staat door innovatieve productie, ervaring met 
toepassing en standarisatie. Omdat steeds meer nadruk wordt 
gevestigd op betrouwbaarheid en levensduurgarantie van 
constructies en gereedschap, realiseert de techniek dat de 
gewoon genoemde bout eigenlijk niet zo gewoontjes is. 

standaard bouten hebben een aantal voordelen in de wereld van 
de verbindingen. Ze zijn verkrijgbaar in een grote range van 
types, materialen en afmetingen. De bout kunnen toegepast 
worden, waar andere verbindingstechnieken falen. Bouten kunnen 
dezelfde of verschillende materialen met elkaar verbinden 
zowel in uniforme als in ongebruikelijke configuraties. Bouten 
kunnen makkelijk aangebracht worden, met of zonder speciaal 
hulpgereedschap. Waar regelmatig onderhoud plaatsvindt of 
nodig kan zijn, is de bout op zijn plaats door het gemak in 
losmaken en vervanging. 
standaard bout en zijn hoogwaardige mechanische producten, die 
moeten voldoen aan de strenge eisen van standarisatie en 
onderlinge verwisselbaarheid. De boutverbinding bestaat uit 
een vrouwelijk deel, de moer, en een mannelijk deel, de bout. 
lnteressant genoeg worden worden deze twee componenten vaak 
met behulp van verschillende productiemethodes gemaakt en 
worden door verschillende firma's gemaakt, die zich toelegen 
op een van de twee elementen van de verbinding. Door deze 
specialisatie zijn de kosten van de bout erg laag. 
Bouten kunnen voor een of meerdere verschillende functies 
gebruikt worden. Voornamelijk worden bouten gebruikt voor het 
opnemen van krachten. Bouten kunnen echter ook gebruikt worden 
voor hun niet-magnetische eigenschappen, voor hun corrosieve 
of andere condities waar ze aan blootgesteld kunnen worden of 
voor zelfs decoratieve doeleinden. Bouten zijn daarom 
verkrijgbaar in verschillende combinaties van materialen, 
krachtenniveau's en eindbehandelingen. Impliciet bij de 
accurate toepassing van standaard verbindingen hoort de 
algemene kennis van de basisfuncties en praktische beperkingen 
van de verbindingssysteem. 
De bout is zoals gezegd aan standarisatie onderworpen. Zie 
figuur 3.42. 

Eisen 

De boutverbinding voldoet aan een aantal eisen niet. Het 
monteren van bouten gaat vele malen langzamer dan poppen. 
Zonder aanpassing van het profiel van de 820 kan de bout niet 
bevestigd worden, omdat beide zijden van het profiel niet 
bereikbaar zijn. De volledige automatiseerbaarheid van dit 
procede is niet mogelijk. 
Verder zijn bouten duurder dan popnagels. Er blijft bovendien 
speling aanwezig in het gat, wat de stabiliteit van de 
constructie niet ten goede komt. 
Bij dynamische belasting in de mobielopstelling kunnen de 
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bouten lostrillen, als hier tenminste geen voorziening voor is 
gemaakt. 
Voordelen van het gebruik van bouten zijn er ook. Als de klant 
zelf mag monteren zijn bouten beter dan popnagel, omdat de 
meeste klanten geen gereedschap hebben voor het zetten van 
popnagels van 4.8 rom. Een uitgebreide handleiding zou 
toegevoegd moeten worden ter voorkoming van verkeerd monteren. 
Meestal zal de klant eisen dat bmms de rekken in elkaar zet. 
Monteren in de fabriek met bouten is dan te tijdrovend. 

Een ander voordeel is de besparing in transportkosten. De 
gemonteerde jukken bestaan immers voor een groot deel uit 
lucht. 
Als laatste kan gezegd worden dat geboute jukken gedemonteerd 
kunnen worden. Niet erg belangrijk, aangezien de rekken voor 
langdurige opslag gebruikt worden en zodoende er weinig 
behoefte is tot demontage •. 

Een berekening van de bespaarde transport- en voorraadkosten 
t.o.v. de extra monteerkosten als gebout wordt, kan nuttig 
zijn. Ook een onderzoek naar de wil van de klant om zelf te 
monteren is nuttig. 

3.4.9 Doordrukken 

Investerings- en productiekosten kunnen tot 50 % gereduceerd 
worden bij vervanging van bout en of lassen door doordrukken. 
Doordrukken is het koud deformeren van plaatmateriaal door 
gebruik van matrijzen. Er zijn twee manieren om een 
doordrukverbinding tot stand te brengen, nl. een snijdende, 
omvormende verbinding en een aIleen omvormende verbinding. 
De door de firma Eckolt gebruikte methode houdt in, dat het 
materiaal gesneden en uitgestuikt wordt. Zie hiervoor de 
figuur 3.43 hiernaast. 
De firma Tox heeft een methode ontwikkeld, waarbij niet 
gesneden wordt, maar aIleen omgevormd. Zie hiervoor de figuur 
3.44 hiernaast. 
De firma BTM heeft de beschikking over beide methodes, dus met 
snijden en zonder snijden. In de figuur 3.45 kunt u zien hoe 
de 'tog-I-Ioc', de verbinding met aIleen omvormen tot stand 
komt. 
Opgemerkt kan nog worden dat de firma Eckold de verbinding met 
aIleen omvormen ook op de markt gaat brengen. 

Een soortgelijke verbinding is de Taggert-verbinding. In de 
figuur 3.46 kunt u zien dat de uitgesneden lipjes worden 
omgebogen. 

Geen losse bouten, geen vreemd materiaal, geen afgebroken 
stukjes materiaal kunnen de verbinding beinvloeden. De 
verbinding kan met een eenvoudig handelbaar pistool of met 
persmachines plaatsvinden. 
Het gereedschap werkt stil, snel en efficient. 

Vergeleken met bouten heeft doordrukken als voordelen, dat er 
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niet qeboord of voorbereidend werk verricht hoeft te worden. 
Er hoeven qeen qaten precies boven elkaar qepositioneerd 
worden. De bouten hoeven niet in de qaten qebracht worden. Er 
hoeven Uberhaupt qeen bouten qebruikt te worden, wat een 
enorme kostenbesparinq betekent. Kleine dimensionele 
oneffenheden worden qeelimineerd. uitval wordt drastisch 
verlaaqd. Bovendien wordt de corrosieweerstand verqroot, omdat 
qeen vreemd materiaal wordt toeqevoeqd. Als laatste punt is de 
erq verqrootte snelheid, waarmee de verbindinq kan worden 
aanqebracht. 
Verqeleken met lassen heeft doordrukken ook een aantal 
voordelen. Geschilderde en qelakte producten kunnen zonder 
aantastinq vandeze oppervlaktebehandelinqen verbonden worden. 
Er zijn qeen corrosie-veroorzakende veranderinqen in de 
structuur van het materiaal als qevolq van een onqewenste 
hittebehandelinq. Er komen qeen onplezieriqe qeuren en qassen 
vrij. Verder is het enerqieverbruik erq laaq. Boven alles is 
het qrote voordeel van (handmatiq) doordrukken dat er qewerkt 
wordt met een licht en handelbaar qereedschap, welk 
qemakkelijk te qebruiken is voor zware producten. Tijd en qeld 
worden bespaard. Lassen noodzaakt tot het kleiner maken van de 
werkstukken. 
De voordelen als qenoemd bij bouten qelden ook bij het poppen. 
De verbeterinq in snelheid van handmatiq doordrukken ten 
opzichte van poppen is vaag. In samenwerkinq met 
automatisatie, persmachines dus, kan doordrukken veel sneller 
zijn betrouwbaarder en goedkoper dan een automatisch 
popsysteem. 

Het proces kan in vijf stappen worden verdeeld. In de fiquur 
3.47 kunt u de TOX-kracht-weg-kromme met de vijf stappen zien. 
De firma Eckold heeft een kwaliteitscontrolemeetsyteem 
gemaakt, waarbij met behulp van de kracht-weqkromme bekeken 
kan worden of de verbinding goed gemaakt is. In de fiquur 3.48 
kunt u zien wat de invloedparamaters op het proces zijn en hoe 
de meetinrichtinq en de gevormde kracht-weqkromme er uit ziet. 

Er zijn tests gedaan om de sterkte van de verbindinq te 
bepalen. Deze tests zijn voor verschillende materialen qedaan, 
waaruit bleek dat qecoate material en andere trek- en 
schuifkrachtsterktes vertoonden dan ongecoat plaatstaal. De 
resultaten voor de tests bij de TOX-verbindinq staan in de 
fiquur 3.49. V~~r het door bmms qebruikte materiaal worden 
tests qedaan door Eckold voor zowel de snijverbinding als de 
omvormverbindinq. Deze tests waren nog niet in het bezit van 
bmms. 

Eisen 

Handmatiq en automatisch doordrukken voldoet aan een aantal 
eisen niet. Het aanbrenqen van de verbindinq is niet 
qemakkelijk omdat beide zijden niet bereikbaar zijn. Een 
aanpassinq van het profiel is dan nodig. 
Het qrootste probleem is het opnemen van de momenten. Het is 
de vraaq of een doordruk verbinding hiertegen bestand is. 
Proeven hebben bewezen dat de sterkte slecht is, maar door een 
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extra doordrukking te zetten kan extra sterkte verkregen 
worden. 
Er hoeft echter niet naar het gat gezocht te worden. Dit 
bespaart veel tijd. Hierbij komt het positioneren van de 
onderdelen ten opzichte van elkaar erg nauw, omdat de rekken 
niet scheef mogen zijn. Inleggen in een mal is een oplossing. 
Het aanbrengen vereist geen vakmanschap. Bovendien is een 
profiel zonder gaten ietwat steviger. 

Advies. 

Mijn eerste advies is dus, dat er proeven genomen moeten 
worden om te bewijzen dat de verbinding sterk genoeg is. 
Hierbij moet grote aandacht geschonken worden aan het probleem 
hoe de verbinding tot stand te brengen is. Als de verbinding 
immers niet aangebracht kan worden is aIle moeite voor niets 
gedaan. 

3.4.10 Aanpassing aan het profiel. 

Vanuit een aantal gezichtpunten kun je het profiel aanpassen. 
Het profiel kan aangepast worden, zodat er bijvoorbeeld maar 
een popnagel gezet hoeft te worden. Een andere mogelijkheid 
kan zijn, dat er een vorm- of krachtgesloten verbinding tot 
stand kan komen, die zonder popnagels gemonteerd wordt. 
De behandeling van dit hoofdstuk valt dus in twee delen 
uiteen: 
-aanpassing profiel met nieuwe assemblagetechniek. 
-aanpassing profiel met behoud van montagemethode (weliswaar 
minder arbeidsintensief) 

3.4.10.1 Aanpassing model met nieuwe assemblagetechniek. 

Ik behandel eerst een juk, dat op deze manier gemaakt wordt. 
Het is een krachtgesloten verbinding van de firma elux in 
zwitserland. Een spie zorgt voor de krachtsluiting. 
In de figuur 3.50 ziet u een tekening van de verbinding. Er 
zijn een aantal zaken op te merken aan dit profiel. Er zijn 
twee profielen van verschillende diktes gebruikt. V~~r de 
dorpel is dikker materiaal gebruikt, omdat er twee lipjes uit 
de dorpel geponst moeten worden. Deze lipjes zorgen voor de 
klemverbinding en moeten dus niet te dun zijn. 
Het voordeel van deze constructie is, dat het product elders 
(bij de klant) gemonteerd kan worden en ook weer gedemonteerd 
kan worden. Er wordt bespaard op transportruimte. Er ontstaat 
een probleem als de klant zelf niet wil monteren. Er moeten 
monteurs meegestuurd worden of er moet toch besloten worden 
deze orders in de fabriek te monteren. De besparing in 
montagesnelheid is nihil, zo niet slechter. Er moeten in 
plaats van acht popnagels vier beugeltjes geplaatst worden. 
Dit proces is niet te automatiseren. Bovendien is dit profiel 
met beugeltjes niet zo mooi. Er kunnen bij dit model geen 
hardboardplaten worden toegevoegd. 
Het profiel beschadigt bij het aanbrengen van de beugeltjes. 
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Eisen 

Er wordt gebruik gemaakt van twee diktes van coilmateriaal. 
Dit hoeft in wezen geen probleem te zijn. Echter het uitslaan 
van de lipjes vereist een extra bewerking. De snelheid van 
produceren (en monteren) is niet beter dan de huidige manier. 
Een volledige ommezwaai van produceren kost teveel. 

Advies. 

Een kostenberekening is zeer welkom. Deze zal laten zien dat 
de huidige methode, popnagelen, beter is. 

Een andere toepassing is een plaatje dat in de gaten geklikt 
kan worden. Een soort kliknagel in duovorm. Zie figuur 3.28. 
Het grote nadeel is dat het geen grote trekkrachten kan 
hebben. Advies: onderzoek.deze mogelijkheid. 

3.4.10.2 Aanpassing van profiel met behoud van 
assemblagetechniek. 

Er kunnen een aantal nieuwe vormen van het profiel bedacht 
worden, die eventueel kunnen voldoen. Hieronder staan een 
aantal van die profielen. Een studie van het krachtenspel op 
de profielen is nodig. De horizontale kracht, zie ook 
paragraaf 3.3, is bepalend. Ik heb de profielen echter niet 
berekend. Oplossingen moeten theoretisch, maar vooral op 
praktische wijze, i.e. proeven doen, op hun waarde getest 
worden. 
Het profiel moet aan de volgende eisen voldoen: 
-1- zo min mogelijk extra strekbewegingen. Er zijn dan extra 
rollensets nodig. Omdat het aantal rollen tot een maximum 
beperkt is en alle rollen heden gebruikt worden, wordt de 
kwaliteit van het gehele produkt dan echter minder. Een extra 
machine, die de strekbeweging maakt, is geen oplossing, omdat 
de kosten hoog zijn. Bovendien wordt de snelheid van 
produceren mijns inziens verslechterd, omdat de tijd die 
gewonnen wordt bij het poppen op de extra machine verloren 
gaat. 
-2- legboard moet aangebracht kunnen worden. 
-3- het doorheentrekken van de nagel moet niet bevorderd 
worden. oit komt voor als bij belasting het profiel door z1Jn 
vorm een nieuw draaipunt kan vinden en er grotere krachten op 
de verbinding komen. 
Voorbeelden in figuur 3.51 en 3.52. Bij elk alternatief staat 
het nummer van de nadelen. 
Deze verbinding kan voldoen, als aan bovenstaande voorwaarden 
is voldaan. De sterkte is naast het probleem hoe het profiel 
gemaakt moet worden het grootste probleem. Mijn advies is dus: 
beproef de profielen. 

24 



I 
, 

2 

I I 

2 

L-[l_ >-1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--' __ --'1 met spie 

1 

Figuur 3.52 Nieuwe profielen. 



3.5 Matrix-test. 

In deze paragraaf z1Jn aIle nadelen van de alternatieven in 
een matrix weergegeven. Horizontaal staan de alternatieven, 
verticaal staan de eisen waar aan voldaan moet worden. 

AIle alternatieven zijn bekeken ten opzichte van het 
blindklinken. Wanneer een alternatief weI voldoet aan een 
bepaalde eis is het bijbehorende vakje leeg: wanneer een 
alternatief dus niet voldoet staat in het bijbehorende vakje 
'nee' of 'ja', teneinde weer te geven dat er niet aan de 
betreffende eis is voldaan. 
Wanneer een vraagteken ('?') in een vakje staat, betekent dit 
dat het niet duidelijk is of het alternatief beter of slechter 
is dan het blindklinken. 
Op de volgende drie pagina's kunt u de matrices bekijken. 
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klin blin huck driv cho- briv 
-ken dkli na- e ri bert na-

nken gel vet gel 

goedkopere verbinding? nee --- nee nee nee nee 

gereedschap goedkoper? nee --- nee 

makkelijker aan te brengen? - - - - - -
sneller aan te brengen? nee nee 

voorgelakt mat. bruikbaar? 

vervormingen/beschadigingen? ja 

sterkte voldoende? nee nee 

momentenopname voldoende? nee nee 

hardboard aan te brengen? 

mooi? 

middendorpel mogelijk? 

arbeidsmilieu o.k.? 

methodes makkelijk leren? 

procescontrole eenvoudig? 

veiligheidsvoorwaarden? 

kwaliteit makkelijk bepalen? 

levensduur te garanderen? 

200.000 st./jaar haalbaar? 

250.000 st./jaar haalbaar? 

automatiseerbaar? nee nee 

onbelangrijke extra features? 

corrosie? 

bestand tegen gebruiksmilieu? 

juk omkeren bij montage? 

demontage mogelijk? 
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blin oly klik 1/4 las- las 
dmoe bulb na- fast sen er 
ren tite gel ners las 

goedkopere verbinding? nee nee nee nee nee nee 

gereedschap goedkoper? nee nee 

makkelijker aan te brengen? nee nee nee 

sneller aan te brengen? nee nee nee nee 

voorgelakt mat. bruikbaar? nee ne 

vervormingen/beschadigingen? ja _ 

sterkte voldoende? nee 

momentenopname voldoende? nee nee 

hardboard aan te brengen? nee nee 

mooi? nee 

middendorpel mogelijk? nee 

arbeidsmilieu o.k.? ~ 
methodes makkelijk leren? nee 

Iprocescontrole eenvoudig? nee nee 

veiligheidsvoorwaarden? j~ 
kwaliteit makkelijk bepalen? nee I nee 

levensduur te garanderen? 

200.000 st./jaar haalbaar? 

250.000 st./jaar haalbaar? 

automatiseerbaar? nee nee nee nee 

onbelangrijke extra features? ja ja 

corrosie? 

bestand tegen gebruiksmilieu? 

juk omkeren bij montage? ja ja ja ja ja ja 

demontage mogelijk? nee nee nee nee nee nee 
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lijm sol- bout door aanp aanp 
-en de- -en druk nie. oude 

ren ken meth meth 

goedkopere verbinding? nee I nee nee nee ja 

gereedschap goedkoper? nee nee nee 

makkelijker aan te brengen? nee nee nee nee 

sneller aan te brengen? nee nee nee nee 

voorgelakt mat. bruikbaar? nee nee 

vervormingen/beschadigingen? ja 

sterkte voldoende? I ? ? ? ? 

momentenopname voldoende? I ? ? ? ? 

hardboard aan te brengen? nee 

mooi? nee 

middendorpel mogelijk? nee nee 

arbeidsmilieu o.k.? 

methodes makkelijk leren? ~ee nee 

procescontrole eenvoudig? nee nee 

veiligheidsvoorwaarden? ja ja 

kwaliteit makkelijk bepalen? nee nee 

levensduur te garanderen? nee 

200.000 st./jaar haalbaar? nee 

250.000 st./jaar haalbaar? nee 

automatiseerbaar? nee nee nee 

onbelangrijke extra features? 

corrosie? 

.. · ... and tegen gebruiksmilieu? 

juk omkeren bij montage? j/n j/n ja j/n ja 

demontage mogelijk? nee nee nee nee 
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3.6 Conclusie. 

In de zoektocht naar een andere manier om de staander en de 
dorpel samen te voegen heb ik vele alternatieven bekeken en 
vergeleken aan de hand van een aantal eisen met de bestaande 
verbindingstechniek: het blindklinken. Deze bestaande techniek 
bleek het beste alternatief te zijn. 

Bij het vergelijken van de alternatieven vielen een aantal 
alternatieven al snel af, namelijk: lassen, lijmen, solderen 
en bouten. Bij gebruik van deze methodes zou het profiel 
beschadigen, het aanbrengen van de verbinding zou een probleem 
zijn en de sterkte kan worden betwijfeld. 

Het proces 'doordrukken' leek beloftevol, maar viel af. De 
onbereikbaarheid van een van de twee zijden van het 
samengestelde profiel was de doorslaggevende factor. Bovendien 
moe ten vraagtekens gesteld worden bij de torsiesterkte van 
deze verbinding. De resultaten van het onderzoek van Eckold 
hiertoe moeten afgewacht worden. 

Het blindklinken bleek een goede verbinding tussen de twee 
profielen tot stand te brengen. uit de grote range 
blindklinknagels, die er bestaat, blijkt de popnagel de 
geschikste en goedkoopste nagel te zijn. 

V~~r de duidelijkheid heb ik de sterke punten van de popnagel 
hier onder genoteerd. 
De mogelijkheid om vanaf een kant van de constructie de 
verbinding aan te brengen is een belangrijk sterk punt van de 
popnagel. Bovendien wordt het klemmen van de twee te verbinden 
platen of profielen door de methode zelf bewerkstelligd. Bij 
lijmen, lassen, solderen, enz. moeten er klemmiddelen gebruikt 
worden. De verbinding zelf is erg goedkoop. Alleen doordrukken 
(en het aanpassen van het profiel om met minder nagels te 
kunnen monteren) is goedkoper. Of doordrukken een oplossing is 
hangt af van de mogelijkheid tot het zetten van de verbinding. 
Er is immers een bereikbaarheid gewenst van twee zijden van 
het profiel. 
De automatiseerbaarheid is geen probleem wat betreft het 
zetten van de verbinding. Er zijn immers snelvoedende 
volautomatische popmachines in de handel. 

Een nadeel van de popnagelverbinding is het feit dat de nagel 
moeilijk in de gat en van de te verbinden profielen ingebracht 
kunnen worden. 

Na het verkiezen van de popnagel, heb ik ook de tweede stap 
bekeken: het aanpassen van het profiel, zodat minder popnagels 
nodig zijn bij het stand brengen van de verbinding. Dit is een 
grote stap, omdat kostbaar en tijdverslindend onderzoek nodig 
is om eventueel tot een oplossing en een nieuw profiel te 
komen. Ik heb aldus slechts een aantal alternatieven geboden, 
die onderzocht kunnen worden. 

Tenslotte: ik ben me er weI van bewust dat ik mogelijk een 
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serieus alternatief over het hoofd heb gezien. Dit alternatief 
kan echter aan de eisen zoals gesteld in dit hoofdstuk worden 
getoetst. 
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Figuur 4.1 Er z1Jn moeilijkheden bij het 
poppen doordat de profielen niet exact 
de juiste vorm hebben. 



Hoofdstuk 4 Automatisering. 

4.1 Inleiding 

Met de conclusie uit het vorige hoofdstuk (dat popnagelen het 
beste verbindingsalternatief is) kan nu gekeken worden in 
hoeverre het samenstellen van de rekken qeautomatiseerd kan 
worden. 
In dit hoofdstuk kunt u zien door welke problemen het 
automatiseren van het proces bemoeilijkt wordt. 

4.2 Handmatig: analyse. 

Voordat overgegaan kan worden tot de analyse van de 
automatiserinq, moet eerst het huidiqe popproces qoed 
qeanalyseerd worden. Een arbeidsanalyse liet me het 
onderstaande zien: 
De jukken worden op een montagetafel gemaakt door twee 
arbeiders. Het monteren van de jukken bestaat uit de volgende 
handelinqen: 

-1- een man pakt twee (of vier bij twinjuk) staanders, andere 
man staat stil 

-2- beide mannen pakken dorpels (aantal hanqt af van 
confiquratie van juk) 

(-2a- beide mannen pakken board) 
-3- de dorpels en staanders worden in elkaar qezet 
-4- de popnagels worden aan de bovenkant ingebracht 
-5- de popnagels worden aan de bovenkant gezet 
-6- het juk wordt qedraaid 
-7- de popnaqels worden aan de huidige bovenkant ingebracht 
-8- de popnagels worden aan de huidiqe bovenkant gezet 
-9- het jUk wordt op de inpakband gelegd 
-10-de inpakmachine wordt aangezet (als er twee jukken op 

liqqen, bij kleine enkele jukken qeldt dit bij vier 
jukken) 

De extra handelinqen die de poppers verrichten zijn: 
-aanvullen van naqels in voeder 
-vervanqen van het inpakfolie bij andere breedte van het jUk 
-verwisselen van het leqe inpakfolie-rollen 
-eventueel pakken van staanders 
-eventueel pakken van dorpels 
-eventueel pakken van board 
-leqen van het maqazijn van de popnaqelapparaten. 

De qaten van de popnagelverbinding zijn soms niet goed boven 
elkaar qesitueerd, doordat de vormen van de profielen waaruit 
de jukken bestaan niet perfect zijn gevormd. Zie fiquur 4.1. 
De poppers moeten dan wrikken. Bij automatiserinq van dit 
proces is dit het grote probleem: hoe kan ik ervoor zorgen dat 
de gaten goed boven elkaar zitten, zodat de verbinding 
makkelijk door een apparaat aangebracht kan worden. De 
menselijke popper kan zien wanneer hij moet wrikken en wanneer 
niet. De automatische popper kan dit niet zien en drukt de 
profielen kapot. 



Een voorlopige oplossing is het aanscherpen of afronden van de 
blindklinknagelkop. Oe popnagel kan dan makkelijker in het gat 
gebracht worden. Ik heb hiervoor enkele firma's aangeschreven, 
waaruit blijkt dat deze nagel te verkrijgen is. Zie hiervoor 
de bijlage. Inmiddels wordt er ook een nieuwe nagel gebruikt. 

Een studie van de tijd van de diverse aspecten van het 
monteren is erg belangrijk. Zo kun je zien hoeveel tijd je 
kunt besparen bij automatisering van een onderdeel van het 
monteren, zoals bijvoorbeeld het klaarleggen of het poppen. 
Het tijdsbeeld bij het monteren van een juk 822000 is als 
voIgt: 

1-2-3 
4-5 
6 
7-8 
9-10 

20 sec. 
20 sec. 

7 sec. 
: 20 sec. 

7 sec. 

totaal: 74 sec. 

Het is duidelijk dat er tijd bespaard kan worden op het poppen 
en op het wegleggen van de jukken. 
Omdat de poppers ook andere bezigheden hebben en er storingen 
optreden is deze zuivere poptijd niet de totale poptijd. Zo is 
de tijd voor het handmatig monteren van bijvoorbeeld een juk 
823000 1914*300mm kost 2.05 min aan tijd. Als je een 
effectiviteit van 60% in gedachten neemt, kost het monteren 
dus 3.3 min. Oat betekent dat er ca. 18 jukken 823000 
1914/300mm per uur geproduceerd kunnen worden. Reken je in 
enkele jukken, dan betekent dit 36 jukken per uur. Meer 
gegevens over tijden zijn te vinden in het deel layout
onderzoek. 

Er kan bij een volautomatisch systeem tijd gewonnen worden in 
het poppen (stap 4 en 6) zelf. Het inleggen, wegleggen en 
positioneren van de onderdelen maakt altijd nog meer dan de 
helft (54%) van het popproces uit en is daarom ook erg 
interessant voor automatisering. 
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Figuur 4.2 Het profiel is niet 
geheel recht; het slingert. 

Figuur 4.3 

Figuur 4.4 

Figuur 4.5 



4.3 Automatisering: analyse 

AIle stappen van het popproces kunnen geautomatiseerd worden. 
Echter, bij de automatisering van het proces kijk ik in eerste 
instantie naar de belangrijkste stappen, nl. stap 3, 4 en 7, 
d.w.z. het positioneren van de onderdelen en het inbrengen van 
de nagels. 
Het eventuele automatisch aanvoeren en afvoeren is 
ondergeschikt aan het hoofdprobleem: hoe positioneer ik de 
profielen zo, zodat de popnagel goed door de gaten ingebracht 
kan worden. Als te vaak gecorrigeerd dient te worden valt het 
doel, snelheids-verbetering, van de automatisatie in het niet. 
Het zetten van de verbinding, d.w.z. aan de doorn trekken, is 
na het inbrengen van de popnagel geen probleem. 

Het automatiseren valt of staat met de positionering. Ik heb 
daarom een analyse gemaakt van het profiel om te bepalen of de 
vormafwijkingen niet te groot zijn. Als de afwijkingen inuners 
te groot zijn kan geen popping plaatsvinden. Hiervoor heb ik 
metingen verricht, die in de volgende paragraaf te vinden 
zijn. 

4.4 Toleranties en de afwijkingen van het jUke 

In de profielen van de dorpels en de staanders zijn een aantal 
toleranties te vinden. Bmms heeft een eigen tolerantiesysteem 
opgesteld. Als in een tekening geen toleranties zijn vermeld 
geldt dus de tolerantie zoals aangegeven in het systeem. Dit 
systeem kunt u in de bijlage vinden. 
Het is ten eerste erg belangrijk om te weten of de profielen 
met de toegestane toleranties nog goed te poppen zijn. Als 
blijkt dat met de huidige toleranties de gaten niet goed boven 
elkaar gepositioneerd zijn, moeten dus eerst de toleranties 
aangepast worden. Ten tweede is het belangrijkte wet en welke 
toleranties gehaald kunnen worden. Hiervoor heb ik metingen 
verricht. 

De fouten in de profielen zijn te vatten in lengtefouten en 
vormfouten. 
Afwijkingen in de staander mogen zijn: 
-afwijking tussen de twee gaten: 40 ± 0.15 nun. 
-afwijking in de gaten: 4.9 ± 0.05 nun. 
-afwijking in lengte van staander, bv. : 2000 ± 0.5 nun 
-vormafwijkingen: 90° ± 30' • 

Afwijkingen in de dorpel mogen zijn: 
-afwijking tussen de twee gaten: 40 ± 0.02 nun. 
-afwijkingen in de gaten: 5.0 ± 0.05 nun. 
-afwijkingen in lengte van dorpel, bv. : 161 ± 0.2 nun. 
-vormafwijkingen: 90° ± 30' • 

Verder kan er nog een afwijking genoemd worden doordat het 
profiel slingert. Zie ook de figuur 4.2. 
Bekijk ik de vormafwijkingen die kunnen onstaan binnen de 
grenzen van de toleranties, dan kunnen de volgende situaties 
ontstaan: 
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Figuur 4.6 

Figuur 4.7 

Figuur 4.8 

Lengte staander/ 

/ 

gaten staander en dorpel/ 
buiging van het profiel. 

Lengte dorpel/ 
gaten staander en dorpel/ 
buiging van het profiel. 

Figuur 4.9 Afwijkingen in de constructie. 



Neem staander ideaal en de dorpel extreem: 

1) Zie figuur 4.3. 
phi*r=z met z = afwijking 
~ z = 30'*48.675 = 0.42 mm. 

2) Zie figuur 4.4. 
deze vorm komt goed door uitbuigen: 

3) Zie figuur 4.5. 
cos(900-30')=a/17.95 ~~ a=0.16 mm: 

Neem dorpel ideaal en de staander extreem: 

1) Zie figuur 4.6. 
phi*r=z met z = afwijking 
~ z = 30'*40.675 = 0.35 mm: 

2) Zie figuur 4.7. 
deze vorm komt goed door uitbuigen: 

3) Zie figuur 4.8. 
cos(900-30')=a/28.35 ~~ a=0.25 mm: 

De afwijkingen uiten zich dus als in figuur 4.9. 

De ergste afwijkingen zijn de vormafwijkingen. Het ergste 
geval is afwijking 3). Hierbij uit de afwijking zich in het 
x-y-vlak. Door buigen van het profiel bij het poppen kan het 
gat nog steeds niet goed gevonden worden. 
Te zien is dat de totale afwijking erg veel is. Teveel naar 
mijn mening om zonder hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld 
centreren met conische pennen e.d., automatisch te poppen. 
Dit was de theoretische kant van de zaak. De praktijk kan 
slechter uitvallen. 

4.5 Toetsing tolerantie door metingen. 

Om te toetsen of de situatie zoals geschetst in paragraaf 4.4 
wel aan de werkelijkheid voldoet, heb ik diverse metingen 
verricht. Het doel is dUs te bepalen of de profielen wel aan 
de toleranties voldoen. Als zij dat namelijk niet doen is de 
situatie zoals geschetst in paragraaf 4.4 zelfs verslechterd. 

Ik heb diverse maten van de profielen nagemeten: 

-gatdiameter van dorpel en staander 
-lengte dorpel en staander 
-afstand tussen gaten van dorpel en staander 
-hoekmeting aan hoeken van dorpel en staander 

Bij de dorpels is gemeten aan drie coilsoorten en telkens vier 
dorpels. Bij de staanders is ook gemeten aan drie coilsoorten 
en vier staanders per coil. 
In de navolgende sub-paragrafen volgen de resultaten van de 
meettesten en de daaraan verbonden conclusies. 
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Figuur 4.10 Er ontstaat een meetfout 
doordat het meet instrument niet geheel 
tegen de rand van het gat ligt. 
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Figuur 4.11 Het meten van de gaten in 
de dorpel en de staander. 
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Figuur 4.12 Het meten van de afstand 
tussen twee gaten van de dorpel. 



4.5.1 Het meten van de gaten van de dorpel en de staander. 

De eerste meting die verricht is, is het meten van de qaten 
van de dorpel. De diameter van elk qat hanqt af van het 
ponsqereedschap en het materiaal. Omdat per ponsinq meer qaten 
worden uitqeponst, is elk qat in de dorpel verschillend. 
Er is qemeten met een diqitale schuifmaat. De nauwkeuriqheid 
is 0.01 mm. De systematische meetfout, die qeproduceerd wordt 
door het meten van qaten met een vlakke schuifmaat, is te 
bepalen. Uit fiquur 4.10. blijkt: systematische meetfout = 

4.8 - J(4.8 2-0.252 ) = 0.02 mm. 

Hieruit voIgt dat er met 2*0.02=0.04 mm qecorriqeerd moet 
worden. 

De resultaten van de metinqen staan hieronder in tabel 4.1: 

coilmateriaal d(qem) correctie Sd od 

209481 4.94 +0.04 0.011 0.011 

904162 4.96 +0.04 0.008 0.008 

209485 4.95 +0.04 0.009 0.009 

Tabel 4.1 : Metinqen aan de diameter van de 
qaten van de dorpe1. 

Uit de metinqen aan de qat en voor de staander bleek: 
diameter: 4.84 mm (+0.04 mm), Sd=0.014, od=0.014. 

De qaten blijken dUs, met correctie, aardiq aan de maat 5.0 ± 
0.02 mm en 4.9 ± 0.02 mm te voldoen. Het materiaal is 
belanqrijk voor het ponsen. De profieleerder qeeft te kennen 
dat er qoede en slechte materialen zijn om te ponsen. De 
zachtere materialen worden om de stempel meeqetrokken. 

4.5.2 Het meten van de afstand tussen twee gaten van de dorpel 
(gelijktijdig geponst). 

De tweede metinq was het meten van de afstand tussen de twee 
qaten. 
Deze afstand heb ik met een diqitale schuifmaat qemeten door a 
te meten en er \*d1+\*d2 vanaf te trekken. Zie fiquur 4.11. 

Dus: 

De systematische meetfout, die ontstaat is: 

S2h=S2a+,*S2dl+~*S2d2 • 

De afstand h is te berekenen. Deze maat is ook weer 
afhankelijk van de stempel en daardoor erq nauwkeuriq. De 
resultaten van de metinq staan in tabel 4.2: 
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Figuur 4.13 Het meten van de lengte 
tussen de gaten van de staander. 



coilmateriaal a Sa h Sh 

209481 44.96 0.025 40.00 0.023 

904162 44.96 0.021 40.00 0.023 

209485 44.98 0.010 40.02 0.013 

Tabel 4.2 : Metingen van de afstand van twee gaten van 
de dorpel, die gelijktijdig zijn geponst. 

De maatvoering 40 ± 0.02 mm wordt gehaald. 

4.5.3 Het meten van de lengte van de dorpel en de staander. 

De lengte van de dorpel heb ik gemeten door twee staafjes in 
de gaten te steken en de lengte van buitenkant staafje tot 
buitenkant staafje te meten. Dit moest zo gebeuren, omdat voor 
de te bepalen maat geen digitale schuifmaten voorhanden waren. 

De hartmaat is dan te verkrijgen door (zie figuur 4.12): 

h=a-ds1-ds2+~*dg1+~*dg2. 

De meetfout die ontstaat kan geformuleerd worden als: 

S2h=S2a+S2ds1+S2ds2+~*S2dg1+\*S2dg2. 

De nauwkeurigheid van meten was slechts 0.05 mm. 

Ik heb op deze wijze aIleen aan de kleinste dorpel gemeten, 
want bij de grotere dorpels was de schuifmaat niet groot 
genoeg. De te met en maat was 261.0 ± 0.2 mm. 
Resultaat: 261.3 mm, Sh=0.18, ah=0.17. Dit is te groot volgens 
de maatvoering. 
Bij de grotere dorpels heb ik de afstand tot het arreteergat 
gemeten. Ik volsta met te zeggen dat de verschillen tussen 
maxima en minima 0.3 mm zijn. De lengte van de dorpels is niet 
geheel correct. 

De totale lengte van de staanders was moeilijk te meten. Ik 
heb daarom volstaan met de hartafstanden tussen de gaten te 
meten en te zien of er grote afwijkingen ontstaan bij het 
pons en als gevolg van bijvoorbeeld: slippen door olie, 
doorvoeren staander niet goed, gereedschaptoleranties, enz. 
Het bepalen van de hart afstand verliep, zie figuur 4.13: 

h=a-~*d1-~*d2. 

Systematische fout: 

S2h=S2a+\*S2d1+\*S2d2. 

Resultaat meting: 40.01, Sh=0.22, ah=0.21. 
De maat 40.00 ± 0.15 mm die bmms eist wordt meestal gehaald. 
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Figuur 4.14 Hoekendefinitie van de 
dorpel en de staander. 

Figuur 4.15 Het profiel staat open, 
waardoor de hoek niet over de gehele 
lengte gelijk is. 

Figuur 4.16 Het profiel staat bol, 
waardoor het meten bemoeilijkt wordt. 



Er zijn echter in elke serie staanders herhalende fouten te 
ontdekken. In de vier staanders 1994 mm kwam bv. tussen gat 2 
en 3, tussen gat 9 en 10, tussen gat 21 en 22, tussen gat 27 
en 28 steeds een erg grote afwijking v~~r. Dit is te verklaren 
doordat de staander slecht doorgevoerd wordt. Afwijkingen 
waren te ontdekken van maximaal 0.6 mm. De resultaten van deze 
lengtemetingen zijn te vinden in tabel 4.3. 

nr. 
gat 

~ 

2. 
9. 
21. 
27. 

coilnummer ~ 

1. 

39.70 
40.59 
39.59 
39.37 

Tabel 4.3 

2. 3. 4. 

39.82 39.72 39.79 
40.46 40.50 39.79 
39.37 39.68 40.46 
39.81 40.00! 39.95! 

Vergelijking van de afwijkingen van de 
afstand tussen de gaten bij vier staanders 
van een coil. 

4.5.4 Het meten van de hoeken van de dorpel en de staander. 

De hoekmeting aan de dorpel en staander met behulp van een 
hoekmeter liet zien dat de springback, uitvering van het 
materiaal erg afhankelijk is van het gebruikte coilmateriaal. 
De tolerantie op een hoek van 90° is 30'. Deze tolerantie 
wordt niet gehaald. 

Resultaat van het meten aan de dorpel blijkt dat de gemiddelde 
hoeken over alle coilsoorten genomen bedragen, zie ook figuur 
4.14: 

-alpha: 1°26', Sa=36', oa=35' 
-beta: 1°09', SB=30', oB=28' 

Resultaat van het meten van de hoeken van de staanders blijken 
deze te bedragen: 

-gamma: 1°22', S~=49', 0~=48' 
-delta: 0°60', S6=54', 06=53' 

De moeilijkheid bij het met en van hoeken is dat het profiel 
ietwat open staat. Zie figuur 4.15. Hoekmeting levert daarom 
langs het gehele profiel niet altijd de zelfde waarde OPe 
Echter de belangrijkste hoek is de hoek aan het uiteinde van 
een dorpel of staander. Deze heb ik dan ook gemeten. 
De meting is verricht met een mechanische hoekmeter met een 
nauwkeurigheid van 5'. Nog een moeilijkheid bij het meten was 
dat het profiel ietwat bol staat, zie figuur 3.16, en het 
meten niet gemakkelijk is. 

De verrichte metingen zijn vrij grof. Er kunnen echter een 
aantal conclusies getrokken worden. De gaten, afstanden tussen 
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Figuur 4.17 Insta11atie om automatisch te poppen. 



de gaten, enz. voldoen door de stempelvastheid goed aan de 
vereiste maatvoeringen. De lengtematen voldoen redelijk aan de 
gestelde toleranties. Door slippen van de olie, door slecht 
doorvoeren van de staander, gereedschaptoleranties, enz. 
ontstaan afwijkingen. 
De hoekmaten voldoen niet aan de maatvoering. Hierdoor 
ontstaan grote afwijkingen. De gat en zijn niet goed boven 
elkaar gepositioneerd en het poppen geeft moeilijkheden. 
Betere vorming van de hoeken zou het popen bevorderen. 

4.6 Technische realisatie automatisatie. 

Om toch volautomatisch te kunnen poppen moeten de gaten van de 
staander en de dorpel boven elkaar gebracht worden. Een 
volautomatisch systeem heeft maar een naderingsrichting van 
het gereedschap. Dit zal precies loodrecht naar beneden zijn. 
Hierop moeten de staander en dorpel gepositioneerd worden. Een 
kleminrichting zou een oplossing kunnen zijn. De 
kleminrichting vormt de profielen a.h.w. goed, zodat de gaten 
boven elkaar komen te zitten. 

Een andere oplossing zou zijn, dat pas gaten in de profielen 
geboord worden nadat het juk in elkaar is gezet. De jukken 
buigen echter door hun slappe profiel echter door. De 
profielen moeten dan bij elkaar geklemd worden. De jukken 
moeten bovendien in een mal gezet worden om ervoor te zorgen 
dat het juk niet scheef in elkaar gezet wordt. 

De verdere opzet van de volautomatische popmachine kan met 
behulp van een robot of een vaste installatie geschieden. Zie 
figuur 3.17. 

Het eerste vereiste is echter een hulpvoorziening te zoeken 
die de gaten goed boven elkaar positioneert. 

4.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik willen laten zien wat de moeilijkheden 
zijn bij het automatiseren van het verbinden van de profielen 
door een popnagel. 
Daarvoor zijn de huidige handelingen van de arbeider bij het 
popproces geanalyseerd. 
Vervolgens zijn de belangrijkste te automatiseren handelingen 
eruitgelicht: het inbrengen van de popnagel en het 
positioneren van de profielen. De aan- en afvoer van de 
profielen is van minder belang. Een aanzienlijke tijdwinst kan 
geboekt worden wanneer deze handelingen geautomatiseerd 
worden. 

De profielen bleken slecht gepositioneerd te kunnen worden, 
omdat met de gestelde toleranties van de profielen het al 
behoorlijk moeilijk is om de popnagel in te brengen en omdat 
bovendien de profielen in sommige opzichten slecht aan de 
maatvoering voldoen. 
Toetsing van het laatste liet zien dat de gaten en afstand 
tussen de gaten goed voldeden aan de toleranties. De lengte 
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voldoet ook redelijk, waarbij door het doorvoeren van de 
profielen bij het profileren maatafwijkingen ontstaan. Het 
meten van de hoeken van de profielen laat zien dat zeker niet 
voldaan wordt aan de gestelde maatvoering. Het gebruikte 
materiaal speelt hierin een zeer belangrijke role 
Wanneer aan de technische realisatie van de automatisering 
begonnen wordt, moet zeer goed nagedacht worden over 
hulpmiddelen zodat de positionering goed kan plaatsvinden. Dit 
zal de bottle-neck zijn bij het realiseren van een automatisch 
popapparaat. 
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Hoofdstuk 5 Lay-out planning. 

5.1 Inleiding. 

Bruynzeel gaat over naar een nieuwe layout voor de gehele 
fabriek. De red en hiervoor is dat een betere layout zorgt voor 
een optimale efficiency. De afvoer van jukken kan zo beter 
plaatsvinden. Bovendien wil men af van het gehuurde 
distributie-centrum. 

De uitgangspunten voor de bestudering van de nieuwe lay-out 
voor de productie van jukken zijn: 
-men wil huidige situatie verplaatsen naar nieuwe hal 
-het tijdstip van verplaatsen zal 1992 zijn 
-de plaats en ruimte zijn globaal bekend 
-de produktiemiddelen zijn bekend 
-er is ervaring met het produceren 
-er komt een tweede profieleerstraat. Op de ene straat worden 
de staanders gemaakt; op de andere straat worden de dorpels, 
leggers en schoren gemaakt worden. 
-de produktieomvang is heden 150.000 enkele jukken per jaar. 
De layout zal berekend moeten worden voor 200.000 en 250.000 
enkele jukken per jaar. 
-het popnagelproces (montage) kan in de toekomst nog 
geautomatiseerd worden 
-geen reductie in aantal lengtes van staanders, vanwege 
service naar de klant. 
-men wil ordergericht produceren 
-men wil voorgelakt materiaal blijven profieleren. Dus geen 
verandering in dit proces. 
-ruimte voor eventueel verbeterde inpakmachine. 
-wijze van opslaan van de jukken is onbekend. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: 
-tussenopslag van staanders en dorpels 
-manier van transporteren staanders 
-routing 
-eindopslagmethode 
-montage/inpakmachine-relatie. 

De layotitplanning wordt gestart vanuit de gegevens over de 
producten. De informatie over de lengtes van de staanders en 
dorpels, leggers en schoren geven een globaal inzicht in de 
output van de profieleerbank. De informatie over de 
gemonteerde jukken (bv. 1,2,3,4 dorpels; twin of enkel juk; 
met of zonder board; 0,1,2 blindklinkmoeren) geven inzicht in 
de input en output van de montage en tevens inzicht in de 
input van het magazijn. 
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Figuur 5.1. PQ-ana1yse van de 820-staanders. 
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Figuur 5.2. PQ-analyse van de 830-staanders. 



5.2 Product-kwantiteits analyse 

Er zijn drie typen jukken, te weten: 820, 830, 740. Hiervan 
wordt de 740 aIleen gemonteerd en in de toekomst afgestoten. 

Het juk bestaat uit o.a. voorstaanders, achterstaanders, 
dorpels, blindklinkmoeren, board. De rest van het rek, dit 
zl.Jn: legborden, voet- en stelplaten, draagbeugels, plinten 
enz., wordt in het distributiecentrum toegevoegd. 

De staanders worden gemaakt in zeer veel verschillende 
lengtes. Ondanks het feit dat bmms in de informatiefolder van 
de 820 spreekt van 7 standaardlengtes, die gebaseerd zijn op 
de hoogtes van ordners, hangmappen, archiefdozen, 
r5ntgenfilms, enz., worden er meer dan 50 verschillende 
lengtes aangeboden door afdeling verkoop. 
Van de prod uk ten 820· en 830 heb ik een product
kwantiteitsanalyse gemaakt. De gegevens heb ik gehaald uit de 
productiekaarten van de afdeling planning. In figuur 5.1 kunt 
u de pq-analyse van de voorstaander van de 820 vinden. In 
figuur 5.2 kunt u de pq-ana1yse van de 830-voorstaander 
vinden. 
De dorpels worden aangeboden in 13 verschi1lende dieptes. Deze 
dieptes worden ook weer bepaald aan de hand van de toepassing 
van de archiefkasten. Bv. een ordner heeft een diepte van 300 
mm. Bmms biedt verder geen andere dieptes aan. 
In figuur 5.3 kunt u de pq-analyse van de dorpels vinden. 
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Tabel 5.1 Tabe1 5.2 

pq-analyse configuratie 820-jukken. pq-analyse configuratie 830-juk 

type aantal aanta1 1n type aantal aanta1 in 
enke1e jukken enke1e jukken 

822COO 13.6% 10.0% 832COO 3.2% 1.8% 
S22C01 8.2% 6.0% 832COl 9.2% 5.0% 
822C20 1.0% 0.8% 832e20 0.0% 0.0% 
822C2l 0.5% 0.4% 832C2l 0.0% 0.0% 
822C30 2.0% 1.5% 832C30 1.2t 0.7% 
822C31 0.8% 0.6% 832C31 2.U LIt 

822030 1.0% 1.6% 833COO 0.0% 0.0% 
822031 3.1% 4.6% 833C01 0.0% 0.0% 
822000 2.6% 3.9% 833C20 0.0% 0.0% 
822020 0.2% 0.4% 833C2l 0.0% 0.0% 
822001 16.4% 24.1% 833C30 0.0% 0.0% 
822021 1.1% 1.6% 833C31 0.0% 0.0% 

823COO 31.2% 23.0% 832000 o.n o.n 
823C01 3.0% 2.2% 832001 67.3% 73.4t 
823C20 LOt 0.7% 832020 0.0% 0.0% 
823C21 1.3. 1.0% 832021 0.3% 0.4% 
823C30 1.3t 0.9% 832030 0.5% 0.5% 
823C31 0.3. 0.3% 832031 11.8% 13.0% 

823030 0.1% 0.2% 833000 0.0% 0.0% 
823031 0.5% 0.8% 833001 0.0% 0.0% 
823000 2.0% 3.0% 833020 0.0% 0.0\ 
823020 o.n 0.2% 833021 0.0% 0.0% 
823001 7.0% 10.n 833030 0.0% 0.0% 
823021 1.6% 2.3% 833031 3.6% 3.9% 

99.9\ 100.2% 99.3% 99.9% 

Tabe1 5.3 Gegevens geeone1udeerd uit tabe1 5.1 en 5.2. 

b1indk1inkmoer theel juk %enkel juk %dorpels 
820 43.8 54.0 22.1 
830 94.3 96.8 48.0 
totaal 47.9 58.6 24.4 

twinuitvoering %heel juk htijlen 
820 36.0 26.3 
830 84.0 45.7 
totaal 40.0 28.4 

hardboard %hee1 juk tanke1 juk 
820 15.9 15.9 
830 19.5 19.6 
totaa1 16.2 16.2 

tabe1 5.4 Ordergrootte-ana1yse (enke1e jukken 820). 

grootte percentage cum. perc. absoluut (tien weken) 

0-10 25 25 100 
10-20 13 38 52 
20-30 12 50 49 
30-40 7 57 28 
40-50 7 64 28 
50-60 5 69 22 
60-70 4 73 16 
70-80 3 76 14 
80-90 3 79 12 
90-100 1 80 6 
100-110 3 83 11 
110-120 1 84 5 
120-130 1 85 3 
130-140 1 86 3 
140-150 1 87 6 
150-160 0 87 1 
160-170 1 88 4 
170-180 a 88 0 
180-190 1 89 3 
190-200 0 89 1 
>200 11 100 43 

totaa1: 407 orders 



Het is ook erg belangrijk te weten hoe de pq-analyse van hele 
jukken (en dus niet van staanders aIleen) eruit ziet. Met 
behulp van gegevens uit het bmms-SAP-systeem over de verkochte 
product en in de laatste twaalf maanden, heb ik deze analyse 
gemaakt. In tabel 5.1 en 5.2 kunt u de pq-analyse van de 
configuratie van de jukken zien. 
In tabel 5.1 en 5.2 staan aIleen de cijfers van de jukken met 
twee en drie dorpels. Voor de algemene beschouwing is dit 
geschikt, omdat de jukken met vier of meer dorpels zelden 
voorkomen. 
Een belangrijk gegeven is de verhouding 820-830-jukken. Er 
blijkt dat het 820-juk ca. 92% van de totale verkochte jukken 
uitmaakt. 
Ik heb uit de analyse van de configuratie een aantal gegevens 
afgeleid. Deze gegevens staan in tabel 5.3. 

Deze gegevens zijn erg belangrijk om voorspellingen te doen 
over bv. uren dat per jaar gemonteerd wordt. Zie hiervoor 
paragraaf 5.6. Het is echter goed om stil te staan bij het 
feit dat deze analyse een momentopname is. Er is geen rekening 
gehouden met de toekomstige dynamiek in de verkoop. Daarom 
moet niet verwacht worden dat conclusies die aan de hand van 
deze gegevens worden verschaft geheel in overeenstemming met 
de werkelijkheid zullen zijn. 

De volgende analyse is de totale breedte van een produkt. Uit 
de pq-analyse van de breedte van de dorpels kan niets 
geconcludeerd worden over de breedte van de eindprodukten, de 
jukken. Ik heb daarvoor over een tijdsbestek van een jaar 
m.b.v. de gevens uit het SAP-systeem de produkten op hun 
breedte bekeken. In tabel 5.4 staat het resultaat. 

Tabel 5.4 Diepte van de rekken. 

200 tIm 400 8595 29% 29% 
450 2489 9% 38% 
500 6273 22% 60% 
600 6468 22% 82% 
700 2101 7% 89% 
740 580 2% 91% 
800 2657 9% 100% 

100% 

De laatste stap bij de analyse van het proces is de 
ordergrootte. Ik heb hiervoor de orderkaarten bij de afdeling 
productieplanning onderzocht. In onderstaande tabel 5.5 staan 
de orders naar grootte onderverdeeld. Een opmerking bij de 
tabel: als een klant twee twinjukken en twee enkele jukken 
heeft besteld is de ordergrootte: 2*2 twin + 2 enkel = 6 
jukken. 
De maximale ordergrootte die ik tegengekomen ben, is ca. 1000 
stuks. De ordergrootte is erg verschillend. 
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5.3 De materiaalstroom. 

Ik heb een procesactiviteitenformulier opgesteld van de 
huidige productie van het 820 systeem. Zie figuur 5.5 Het 830 
systeem heeft een zelfde routing. 
Er is een verschil met de nieuwe situatie omdat er een tweede 
profieleerbank gebruikt wordt. Zie figuur 5.6. 
Het 740-systeem heeft een andere materiaalstroom. Zie figuur 
5.7. 

5.4 Relaties tUssen activiteiten. 

Bij het maken van de layout van de fabriekshal is de relatie 
met de hulpafdelingen, zoals kantoren en andere afdelingen, 
niet zo belangrijk. Met andere woorden: het totale gebied voor 
de layout is bestemd voor.produktieactiviteiten. Ergo, een 
relatie formulier is niet nodig. 

5.5 Ruimte 

De ruimte die de verschillende elementen van het 
produktieproces innemen zijn bekend. De ruimte die nodig is 
voor de eindopslag en de vernieuwde montage/inpaklijn is niet 
(globaal) bekend. Ik heb de benodigde ruimte voor de bestaande 
machines gemeten en de ruimte voor de nog niet bekende 
machines geschat. 
Het totaal aantal coils per jaar bedraagt, zie paragraaf 5.6, 
1488 bij een produktie van 250.000 jukken per jaar. De 
benodigde ruimte voor een coil is 1 m2 • De maximale 
stapelhoogte bedraagt heden 12 coils. Deze kan echter groter 
worden. Als de coils gemiddeld gezien vier weken opgeslagen 
dienen te worden is de benodigde ruimte ongeveer 30 m2 • Ik 
reserveer een ruimte van 50 m2, omdat sommige coils er veel 
langer dan vier weken liggen en de stapelhoogte soms minder is 
dan het maximum. Bovendien is er ruimte nodig voor de opslag 
van de coils van 59 mm breedte voor de produktie van schoren 
en leggers. 
In figuur 5.8 staan de profileerbank 2, de eckolt, de 
inpakmachine, de montagetafel, de schaar en de blindklinktafel 
met de benodigde ruimtes. 
De profileerbank 1, voor de produktie van de staanders, is 
ruimtelijk gezien nog niet helemaal bekend. Er is een ruimte 
gereserveerd van 17*3 m2. 
De opslag van de dorpels gebeurt in 42 bakken van 0.92*1.38 m2• 
Deze bakken worden drie hooq in rekken gezet. De benodigde 
ruimte is hierdoor ca. 18 mi. 
Het ongesneden board wordt in twee rekken van 1.80*3.20 m2 

opgeslagen. De benodigde ruimte bedraagt ca. 12 m2 • Het 
gesneden board wordt bewaard in drie stellingen van ca. 2*1 m2. 
De benodigde ruimte bedraagt 6 m2. 
De ruimte voor de eindopslag bedraagt ongeveer 25*10 a 15 m2. 
In paragraaf 5.8 voIgt de definitieve opslagmethode en 
benodigde ruimte. 
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5.6 Intensiteiten: 

In deze paragraaf voIgt een nadere analyse van de 
verschillende deelelementen van het productiesysteem, zoals 
bv. de bezettingsgraad,omvang en de doorloopsnelheid. Ik heb 
voor een productieomvang van 200.000 en 250.000 jukken per 
jaar de analyse gemaakt. 
Een werkjaar bestaat uit 48 weken; de werkweek bestaat uit 5 
dagen. Totaal komt dit neer op 1920 uur per arbeider per jaar. 
Aan de hand vande pq-analyses en de gegevens van paragraaf 
5.6.1 heb ik een Sankey-diagram gemaakt om te zien hoe globaal 
de grootte van de materiaalstroom is. Zie figuur 5.9. 

5.6.1 coils: 

De omvang van de hoeveelheid coils van 145,5 mm per jaar is 
eenvoudig te berekenen: 
80% van aIle coils dienen minimaal 900 kg te zijn. Maximaal 
dienen de coils een gewicht te hebben van 1200 kg. Het 
soortelijk gewicht van staal bedraagt 7850 kgf/m3. De 
afmetingen van het bandstaal bedragen 0.8 mm*145.5 mm. Met 
rho=massa/afmeting heb ik de globale lengte van een coil 
berekend: 7850=900/0.8e-03*145.5e-03*X ~ X=985 meter. 

V~~r een productie van 200.000 jukken per jaar geldt: 
Dit zijn 400.000 staanders met een gemiddelde lengte van 2,2 
meter. Dit is 880.000 meter totaal. Het aantal coils voor de 
staanders bedraagt per jaar: 880.000/985=894. 
Hierbij worden 508.000 dorpels gemaakt. De gemiddelde lengte 
bedraagt 370 mm. Per jaar 508.000*370e-03/985=191 coils. 
Totaal komt dit op 894+191=1085 coils (145.5*0.8) mm per jaar. 

V~~r een productie van 250.000 jukken per jaar geldt: 
Dit zijn 500.000 staanders met een gemiddelde lengte van 2,2 
meter. Dit is 1.210.000 meter totaal. Het aantal coils voor de 
staanders bedraagt per jaar: 1.210.000/985=1228. 
Hierbij worden 635.000 dorpels gemaakt. De gemiddelde lengte 
bedraagt 370 mm. Per jaar 635.000*370e-03/985=238 coils. 
Totaal komt dit op 1228+238=1466 coils (145.5*0.8) mm per 
jaar. 

Naast de productie van de 820/830 jukken worden er op 
profileerbank twee ook leggers en schoren gemaakt. Er wordt 
coilmateriaal van 59 mm gebruikt. 

5.6.2 profieleerbank 1: 

Op deze profieleerbank worden de lange staanders verwerkt. Er 
is aIleen omstelling van 820 naar 830 of andersom. Er wordt 
ordergericht gewerkt. Dit geeft geen afval en weinig 
opslagkosten. Echter weI meer instelkosten. 
De productiecyclus is in fasen te verdelen: 

a. Het profieleren. 
b. Het coilwisselen. 
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c. Instellen lengte profiel. 
d. Opstarten en stilleggen. 
e. Omstellen naar 820/830. 
f. Onderhoud,reperaties en storingen. 

ad a. De zuivere profileertijd heb ik als voIgt geschat: 
aantal jukken per jaar * gemiddelde lengte / snelheid machine 
bij gemiddelde lengte. 
De snelheid van de machine heb ik gemeten. Uit de metingen 
blijkt dat de snelheid bij staanders van 2,2 meter 12 m/min 
bedraagt. 
Voor 200.000 jukken per 
meter gemiddelde lengte 
Voor 250.000 jukken per 
meter gemiddelde lengte 

jaar geldt: 400.000 jukken * 
/ 12*60 m/uur = ~ uur per 
jaar geldt: 500.000 jukken * 
/ 12*60 m/uur = 1527 uur per 

2,200 
jaar. 
2,200 
jaar. 

ad b. De tijdsduur voor het coilwisselen bedraagt 0,25 uur per 
coilwisseling. 
Voor 200.000 jukken per jaar komt dit neer op: 0,25*894 = 224 
uur. 
Voor 250.000 jukken per jaar komt dit neer op: 0,25*1228 = 307 
uur. 

ad c. Het instellen van de lengtes van de profielen bedraagt 
nu 0.05 uur per keer. Echter met geheel ordergerichte sturing 
ca. 0.25 per dag. Per jaar is dit: 0.25*48 weken*5 dagen = 60 
uur. 

ad d. Het opstarten en stilleggen bedraagt 0.75 per dag. De 
totale tijd voor opstarten en stileggen bedraagt dus: 0,75*48 
weken*5 dagen = 180 uur/jaar. 

ad e. Het omstellen, d.w.z. ponsunits verwisselen en 
naderingsschakelaar verplaatsen, van 820 naar 830 of andersom 
bedraagt: 1 a 1.5 uur per keer. Elke twee weken wordt 830 
gemaakt. Aantal benodigde uren is 48 weken / 2 = 24 keer * 2 
(820~830 en 830~820) = 48*1 a 1.5 uur = 60 uur. Bmms heeft 
snelwisselbare matrijzen besteld, waardoor deze tijd 
grotendeels bespaard wordt. 

ad f. Deze berekening is een schatting. Ca. 5 % van de zuivere 
profieleertijd neem ik als richtpunt. Heden is dit een veel te 
gunstige schatting. Er is echter goede hoop dat dit snel 
verbeterd. Per jaar betekent dit: 
Voor een productie van 200.000 stuks dus 0,05*1222 = 60 
uur/jaar. 
Voor een productie van 250.000 stuks dus 0,05*1527 = 75 
uur/jaar. 

De totale tijd voor de profieleerbank 1 bedraagt bij: 
200.000 jukken per jaar: 1810 uur 
250.000 jukken per jaar: 2210 uur. 

Grote storingen of andere redenen tot stilliggen van de 
productielijn zijn niet meegenomen. 
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5.6.3 profieleerbank 2: 

uit de gegevens van het type juk met aantallen concludeer ik 
dat ca. 46 % van de jukken 2 dorpels heeft. De andere 54 % 
heeft drie dorpels. Ik laat hier de nog mogelijke 4 en meer 
dorpels achterwege. 
Het aantal dorpels is bij een productie van 200.000 stuks: 
508.000 dorpels. Bij een productie van 250.000 jukken: 635.000 
dorpels. 

Het profileren is weer te verdelen in fasen: 
a. Het profieleren. 
b. Het coilwisselen. 
c. Instellen lengte profiel. 
d. Opstarten en stilleggen. 
e. Omstellen naar schoren en leggers. 
f. Onderhoud,reperaties en storingen. 

De tijden voor de diverse processen zijn tenzij anders vermeld 
hetzelfde als bij profileerbank 1. Dus de bezetting is: 

a. Zuiver profieleren: aantal dorpels *lengte gemiddeld / 
snelheid=aantal uren. Dit geeft: 
bij 200.000 jukken/jaar: 508.000*0.37/(4.8*60)= 650 uur per 
jaar 
bij 250.000 jukken/jaar: 635.000*0.37/(4.8*60)= 815 uur per 
jaar. 

b. Het coilwisselen. Het coilwisselen bedraagt: 
bij 200.000 jukken/jaar: 0,25*191 = 48 uur per jaar 
bij 250.000 jukken/jaar: 0,25*238 = 60 uur per jaar. 

c. Instellen lengte profiel. Een kwartier per dag instellen 
geeft 60 uur per jaar. 

d. Opstarten en stilleggen productiestraat. Er zijn 240 dagen 
in het jaar. Met een richttijd van 0.75 uur per dag komt dit 
neer op 180 uur/jaar. 

e. Omstellen naar schoren en leggers. Ca. 14 uur per keer. De 
rollenset en de ponsunits dienen vervangen te worden. Er is te 
zien dat het omstellen een grote tijdsperiode in beslag neemt. 
Het productiepatroon dat zal plaatsvinden moet dan ook goed 
bekeken worden. 
Omstellen na 3 weken dorpels, 1 week rest geeft: 340 uur 

4 we ken dorpels, 1 week rest geeft: 270 uur 
5 weken dorpels, 1 week rest geeft: 225 uur 
6 weken dorpels, 1 week rest geeft: 190 uur 
7 weken dorpels, 1 week rest geeft: 170 uur 
4 weken dorpels, 2 week rest geeft: 225 uur 
5 weken dorpels, 2 week rest geeft: 190 uur 
6 weken dorpels, 2 week rest geeft: 170 uur 
7 weken dorpels, 2 week rest geeft: 150 uur. 

Deze omsteltijd moet dUs beduidend omlaag. In de nieuwe 
opstelling komen nieuwe snelwisselbare matrijzen, zodat de 
ponsunits snel vervangen kunnen worden. Ik neem als richttijd 

46 



voor omstellen: max. 100 uur. 

f. stor~ngen,reparaties. Ik neem 5% van de profileertijd: 
bij productie 200.000 jukken: ~ uur, bij productie 250.000 
jukken: I 40 uur. 

Op deze machine worden ook de leggers en schoren gemaakt. Een 
schatti 9 van deze tijd geeft: 250 uur. 

Totaal eeft dit: bij productie 200.000 jukken: ca. 1325 uur 
per jaar, bij een productie van 250.000 jukken: ca. 1500 uur. 

De wins~ in urenbesparing ligt bij het wisselen van de 
ponsunits en de rollensets. In de figuur ziet u snel 
verwisselbare rollensets. De uren voor opstarten en stilliggen 
en voor instellen, die ik heb berekend, zijn gunstiger, omdat 
niet el e dag geproduceerd hoeft te worden. 

kolt: 

Gemeten en naar ervaring van de man aan de machine, kan een 
man 80 stijlen per uur halen. 

Uit typbn gegevens in tabel 5.3 concludeer ik dat ca 28.4 % 
van de stijlen naar eckolt gaat. 
28.4%*4 0.000 stijlen= 113.600 stuks / 80 = l!lQ uur. 
28.4%*5 0.000 stijlen= 142.000 stuks / 80 = 1775 uur. 

indmoertafel: 

De blin moer kan door een ervaren man in 0.25 min. aangebracht 
worden.! Dit zijn 240 moeren per uur. Als uit de pq-analyse 
blijkt pat bij 22% van de dorpels een blindklinkmoer moet 
worden ~ezet, kost het blindklinken per jaar aan tijd: 
voor 200.000 jukken/jaar: 508.000 * 22% / 240 ~ 500 uur, 
voor 250.000 jukken/jaar: 635.000 * 22% / 240 ~ 585 uur. 

5.6.6 

Circa .9% van de jukken is gesloten. Uit metingen bleek dat 
in ca. ijf minuten een man 8 stukken kan knippen. Grofweg 
Z1)n da de benodigde uren: 
voor 200.000 jukken/jaar: 400.000 * 17.9% / 8*5/60 = 750 uur, 
voor 2510.000 jukken/jaar: 500.000 * 17.9% / 8*5/60 == 930 uur. 

5.6.7 ~ontage: 

De tij en van het monteren van de jukken heb ik gemeten. De 
moeilijkheid bij het meten is dat de arbeiders temporiseren 
als blijkt dat de produktie van de dag makkelijk gehaald kan 
worden. Veelvuldig traden storingen aan de popautomaten op, 
die warschijnlijk tot de aanloopstoringen gerekend kunnen 
worden. Het moeilijk inbrengen van de popnagels noopt de 
arbeid~rs soms tot wrikken, wat extra poptijd kost. 
De poppers verrichten, behalve het poppen, ook andere 
werkzaamheden, zoals de rollen folie van de inpakmachine 
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verwisselen, dorpels pakken, popnagels aanvullen in de 
popautomaat,enz. 

De tijden van het monteren heb ik m.b.v. de stopwatchmethode 
gemeten. Behalve het werkelijke poppen zijn er nog een aantal 
factoren die meespelen bij de berekening van de capaciteit van 
de poppers. Het opstarten, stilleggen en andere pauzes kost 
per dag 1,25 uur. Storingen kosten 5% van de poptijd. 10% ven 
de poptijd is gereserveerd voor de andere werkzaambeden. 

Het volgende beeld ontstaat dan: 

tabel 5.6 Totaal aantal montage-uren (*2=arbeidersuren). 

type juk perc. aantal aant/ 
dagen 

absoluut dag 

open juk enkel 2 dorpels 14% 28.000 350 80 
open juk twin 2 dorpels 30% 60.000 390 154 
open juk enkel 3 dorpels 28% 56.000 250 224 
open juk twin 3 dorpels 11% 22.000 300 73 
gesl juk enkel 2 dorpels 3% 6.000 215 28 
gesl juk twin 2 dorpels 8% 16.000 250 64 
gesl juk enkel 3 dorpels 2% 4.000 175 23 
gesl juk twin 3 dorpels 3% 6.000 185 32 

--------
99% 198.000 678 dagen 

=5424 uur 

Totaal aantal montage-uren bij 200.000 jukken: 5424*100/99= 
5480 uur. Bij 250.000 jukken is dit 6780 uur. 
Dit zijn zeer globale cijfers. Er kan echter een conclusie aan 
verbonden worden dat bij een produktie van 200.000 stuks 2.8 
tafels nodig zijn en bij een produktie van 250.000 stuks 3.6 
tafels met elk twee poppers. 

Het monteren zonder de popautomaten gaat langzamer. Het 
inzetten van de nagels kost per juk ca. 20 sec. aan tijd. Deze 
bespaarde tijd mag echter niet verloren gaan aan storingen in 
het automatische popsysteem. 

Het produkt 740 wordt heden ook gemonteerd, echter dit produkt 
gaat uit de produktie. 

5.6.8 inpakmachine: 

De jukken worden in folie ingepakt, waarna een oven er voor 
zorgt dat de folie strak om de jukken komt te zitten. Er 
worden vier breedtes van het folie gebruikt. Er kan niet een 
breedte gebruikt worden voor aIle jukbreedtes (225 tIm 800 
rom). De jukken worden twee of vier hoog opgestapeld, 
afhankelijk van de jukbreedte. 
De cyclus vanaf het drukken op de rode knop duurt 1:30 min. 
(gemeten voor twee 823C20 (1994 mm*400», opgestapeld per twee 
stuks. Dit zouden er 2 * 40 p/u * 8 u = 640 jukken per dag 
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zijn. 
De jukken kunnen eerder ingevoerd worden; het wachten is dan 
alleen op het hefmechanisme. De rollenbaan stopt als het 
hefmechanisme werkt. Deze beveiliging is noodzakelijk omdat er 
geen juk naar het hefmachanisme gevoerd mag worden als dit 
mechanisme bezig is met het wegzetten van een ander juke Dit 
laatste juk ligt dan te wachten in de oven. Te lang wachten 
zorgt ervoor dat het plastic, het juk zelf of het board 
verbrandt. Als de rollenbaan te veel moet stoppen valt het 
hele systeem stil door de beveiliging op het systeem. Als de 
poppers dit niet in de gaten hebben, omdat ze nu eenmaal erg 
intensief bezig zijn, verbrandt er dus een jUke Door een knop 
in te drukken op de schakelkast en de hand langs een optisch 
oog te voeren start de machine weer. 

Tijdens metingen aan de inpakmachine werd het volgende 
duidelijk: 
Bij inpakken van een serie van 7 stuks 823COO en 14 stuks 
823C40 (400*2234 rom) opgestapeld per twee hoog kon de machine 
ca. 150 stuks per uur aan. Echter er moeten ook rollen 
gewisseld worden. Zowel om een lege rol folie te vervangen als 
om een nieuwe foliebreedte te installeren. Het wisselen van 
een rol kost (gemeten!) 2 minuten. Dit komt ca. 15111 keer (= 
0.5 uur) per dag v~~r. Het is duidelijk dat de rollen folie 
goed opgesteld moeten worden om zo veel mogelijk tijd die 
verloren gaat aan rollenverwisselen te besparen. Een kwartier 
per dag is per jaar gezien 60 uur. In deze tijd kunnen 9000 
jukken extra ingepakt worden. 
Als het opstarten en stilleggen plus de andere pauzes per dag 
0.75 uur kosten is de totale tijd die verloren gaat per dag: 
0.75 + 0.50 = 1.25 uur. 
De capaciteit van de machine is dus 150*6.75 = 1015 jukken I 
dag. Op jaarbasis is dit: 243.000 jukken I jaar. 

Verbetering van de inpak-montage relatie wordt besproken in 
paragraaf 5.8. 

5.6.9 Eindopslag. 

250.000 stuks per jaar~~5200 per week. Rekening houdend met 
een piek in de productie van 30% zijn dit ~6800 per week. Als 
de productiecyclus van twee weken gehandhaafd wordt moeten er 
2*6800=13600 jukken maximaal opgeslagen kunnen worden. 
In paragraaf 5.9. volgt een beschrijving van de inrichting van 
de eindopslag. 
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5.6.10 Overzicht. 

uit de bepaalde toekomstige bezettingen kunnen interessante 
conclusies getrokken worden. Hieronder voIgt eerst een 
overzicht: 

machine: bezetting/200.000 bezetting/250.000 

uren man uren man 

profieleerbank 1 18101 1.0 22101 1.2 

profieleerbank 2 13251 0.7 15001 0.8 

eckolt 1420 0.7 1775 0.9 

blindmoer 500 0.3 585 0.3 

schaar 750 0.4 930 0.5 

montage 5500*2 6.3 6800*2 7.9 

1= dit Z1Jn machine-uren. Er z1Jn echter een profileerder en 
een afpakker nodig. De profileerder hoeft niet altijd bij het 
proces aanwezig te zijn (als de machine goed loopt) en zoekt 
andere bezigheden, zoals by. wegzetten en halen van de 
karretjes, voorbereiden handelingen, enz. De afpakker hoeft 
niet bij de machine aanwezig te zijn als de profileerder de 
rollensets of de ponsunits vervangt. Hij kan dan by. meehelpen 
bij een andere machine. 
De profileerbank 1 voor de staanders kan echter gemiddeld 
gezien in de dagdienst met een aantal overuren. Tijdens drukke 
periodes zal een ploegendienst opgezet moeten worden. 
Het werk op beide profileerbanken moet echter gecombineerd 
worden, om zo de belangrijke man, de profileerder, maximaal te 
benutten. Het indelen van de werkzaambeden moet praktisch 
getest worden. Gedacht kan worden aan een dagsysteem met 2 
afpakkers en 1 a 2 profileerders. 

Duidelijk is dat er geen volledige bezetting van de diverse 
machines kan plaatsvinden. De mensen moeten dus flexibel 
worden ingezet. 

De montage is inderdaad een bottleneck wat bezetting betreft. 
Heden zijn er twee tafels bij de inpakmachine met elk twee 
mensen ingericht om te produceren. Er zijn er echter volgens 
de bovenstaande gegevens: (5500*2)/(1920*2) = 2.8 tafels met 
elk twee mens en nOdig. Als de inpakmachine optimaal benut 
dient te worden, moet er een tafel bij gezet worden, die met 
een rollenbaan o.i.d. verbonden is met de inpakmachine. 
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5.7 Transportsystemen 

Manieren om de staanders te verplaatsen: 

-verrijdbare karretjes -handmatig 
-automatisch (i.s.m. spoorbaan) 
-met afstandbediening 

-conveyors aan plafond -kettingtransporteurs (alles hangt in 

-transportbanden 

-banen met draagblokken 

de lucht) 
-portaalconstructie 
-i.s.m. karretjes op grond 
-(1 baan / 2 banen) 
-(bakken vorm 1) 

-rollenbanen 
-banden (uit een stuk) 
-ketting op zijn kant in profiel met 
blok erop 

De huidige manier van vervoeren, d.w.z. met handbestuurde 
verrijdbare karretjes, is mijn inziens de beste. De 
flexibiliteit van de karretjes voert mij tot deze conclusie. 
Immers zo kan met de karretjes gemanipuleerd worden. D.w.z. 
eenvoudiq de weg kiezen bij een order die weI dan niet langs 
een machine, bv. eckolt, moet gaan. 

Bij ordergericht produceren moet voor elke order een karretje 
gebruikt worden. Bij een grote order zijn natuurlijk meer 
karretjes nodig. 
Het is erg belangrijk te weten hoeveel jukken en orders er 
tussen de montage en de profileerbank zitten. Dit bepaalt 
immers het aantal karretjes. Het schatten van het aantal 
karretjes is erg moeilijk. Ten eerste omdat de orders varieren 
van een tot duizend stuks en ten tweede omdat orders van 
dezelfde configuratie in een serie worden geproduceerd en dus 
een karretje gebruikt kan worden en ten derde omdat de 
tussenvoorraad in grootte varieert. 
Gemiddeld worden er heden per week 45 orders in productie 
genomen (gemeten over tien weken). De gemiddelde ordergrootte 
is 65 stuks. Ren halve dag werk tussen de montage en het 
profileren bij een jaarproductie van 250.000 stuks betekent 
ca. 550 jukken. Dit zouden gemiddeld ca. 9 orders zijn. In de 
huidige situatie bevindt zich anderhalve dag werk. Rr zijn dan 
ca. 25 orders te vinden. Deze berekening is erg dubieus. 25% 
van de orders is kleiner dan 10 stuks. Ren veilige schatting 
van het aantal karretjes moet toch ca. 40 zijn. 

Meerdere orders op een karretje bevordert het vergissen bij 
monteren. Ren apart karretje voor de kleine series lijkt op 
zijn plaats, waar dan meer aandacht wordt geschonken aan het 
scheiden van de orders dan aan het scheiden van de diverse 
onderdelen. In figuur 5.9 vindt u een voorbeeld. De planning 
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van de orders wordt in deze situatie belangrijk omdat een 
goede planning zorgt voor het goed kunnen opbergen van de 
orders in de karretjes. 

Een goed karretje moet vijf vakken bevatten, nl. voor: 
voorstaanders, achterstaanders, twinstaanders, dorpels en 
board. De huidige karretjes voldoen hier aan en hebben een 
capaciteit van 80 a 100 staanders, 70 a 80 twins. De huidige 
uitvoering van de karretjes is geschikt. 

5.8 Relatie montage/inpakmachine. 

In paragraaf 5.6.8 is afgeleid dat de inpakmachine bij 
con stante invoer 243.000 jukken per jaar kan verpakken. Het 
probleem is echter dat de tijden waarop het product ingevoerd 
kan worden niet overeenkomen met de tijdstippen waarop het 
product ingevoerd wordt. De huidige montage met twee tafels is 
namelijk langzamer: de inpakmachine kan ca. 2.5 jukken per 
minuut aan, de poppers maken in een minuut ca. 1.0 jUke 

Er zijn verschillende manieren om de huidige relatie montage
inpakken te verbeteren, zie figuren 5.11 tim 5.14. 
-a- een extra inpakmachine 
-b- twee ploegensysteem 
-c- tussenopslag 
-d- rollenbaan met buffers 
-e- rollenbaan met uitgebreid hefmechanisme. 

ad -a-: Een extra inpakmachine kost ca. fl. 150.000. Tenzij de 
oude poptangen en poptafels gebruikt worden, komen er nog 
kosten bij voor de extra benodigde poptangen, poptafels, enz. 
Dit oude gereedschap is echter een stuk langzamer dan de 
nieuwe. 
De andere oplossingen moeten dus goedkoper en/of efficienter 
zijn. 

ad -b-: Als voor het ploegensysteem gekozen wordt, moet er ook 
begeleiding cq. controle zijn. Twee werkmeesters zijn nodig 
voor de twee ploegen. Bovendien zijn er verwarmings- en 
verlichtingskosten. 
Er moet een ploegentoeslag aan acht poppers en twee 
werkmeesters (twee ploegen van vijf man) uitgekeerd worden. 
Dit betekent: 20% * fl. 50,- = fl. 10,- per uur per man. Op 
jaarbasis is dit: fl. 10,- *(48 * 5)*8* 10= fl. 192.000,
extra. 

ad -c-: Er vindt een extra handeling plaats. Er is een man die 
de jukken die in de buffers liggen in de inpakmachine voert. 
Bij een productie van 250.000 is deze man full-time bezig. Dit 
betekent behalve een extra man van ca. fl. 50.000,- per jaar 
ook een door de extra handling vergrote kans op beschadiging. 

ad -d-: Er zijn vier poptafels naast elkaar met ieder een 
eigen rollenbaan. Bij toepassing -d- is er een buffer tussen 
de inpakmachine en montagetafels. De moeilijkheid is dat 
wanneer de twee tafels met verschillende orders beziq zijn, 
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Figuur 5.14c Andere opstel1ing t.b.v. ruimtebesparing. 



deze niet door elkaar ingepakt kunnen worden. Vandaar de 
buffer, die ervoor moet zorgen dat verschillende orders niet 
door elkaar komen. Of een order weI of niet doorgevoerd kan 
worden kan manueel of automatisch geschieden. De coordinatie 
hiervan is erg moeilijk. Deze oplossing is technisch moeilijk 
realiseerbaar en niet ideaal. Oplossing -e- is beter. 
Er zijn weer twee extra poptangen en poptafels nodig, tenzij 
de oude tangen en tafels gebruikt worden, die beduidend 
langzamer zijn. 

ad -e-: Er zijn vier poptafels met ieder een eigen rollenbaan. 
Bij toepassing -e- zorgt een een hefmechanisme plus 
besturingssysteem ervoor dat aIle orders zonder buffering door 
de inpakmachine gevoerd kunnen worden en dat aIle 
verschillende orders op een aparte stapel komen te liggen. Het 
besturingssysteem signaleert vanaf welke rollenbaan het juk 
komt en kan hieraan zien op welke stapel het juk moet liggen. 
Een probleem hierbij is dat bij kleine orders de stapels snel 
afgevoerd moeten worden. Eventueel moeten er dus een aantal 
stapels komen, bijv. vijf. In figuur 5.14 een aantal 
configuraties, waarbij de laatste twee gunstiger voor de 
ruimte zijn. 
Er zijn weer twee extra poptangen en poptafels nodig, tenzij 
de oude tangen en tafels gebruikt worden, die beduidend 
langzamer zijn. 
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5.9 0pslagsystemen. 

5.9.1. Type opslagsysteem. 

Als de jukken uit de inpakmachine komen, moeten ze worden 
opgeslagen. De jukken worden heden voorzien van een 
label/sticker en naar de opslagruimte gebracht. 
Er zijn verschillende methodes om de staanders op te slaan: 
-als blok stapel en op de vloer. De jukken kunnen echter 
beschadigen door hun gewicht of door omvallen, wanneer teveel 
jukken op elkaar gestapeld worden. Er kan dus niet in de 
hoogte gewerkt worden. 
-in rekken op elkaar. Grote hoogtes worden vlug behaald en 
produkten die in de onderste rekken zijn geplaatst kunnen 
moeilijk gepakt worden. 
-in vaste rekken (met planken). De palen aan de voorkant van 
de rekken geven problemen omdat ze in de weg zitten bij 
plaatsing van de lange staanders in de rekken. Een andere 
toepassing van dit alternatief is het levend opslaan. Zie 
figuur. Er zijn echter teveel verschillende producten die 
opgeslagen dienen te worden. 
-paternosters. De produkten kunnen makkelijk opgeslagen 
worden, maar een paternoster is erg duur voor deze toepassing. 
-draagarmstellingen. De verschillende lengtes kunnen goed 
opgeslagen worden in de draagarmconstructie en elke order kan 
weer makkelijk gepakt worden. 
De keuze voor het opslaan valt op de draagarmstellingen. 

5.9.2 Uitvoering draagarmstelling. 

De uitvoering van de palletstellingen is afhankelijk van de 
drie parameters van de produkten: 
-lengte (hoogte rek) 
-breedte (diepte rek) 
-seriegrootte. 

uit de pq-analyse van de lengtes blijkt dat de gemiddelde 
lengte 2.2 meter is. In tabel 5.7 zijn een aantal groepen van 
lengtes gegeven met de percentages. 

tabel 5.7 

nr. groep perc. 
1 1914-2634 88% 
2 1714-2634 94% 
3 1714-2793 94% 
4 1714-2114 38% 2234-2634 56% 
5 1714-2234 64% 2274-2634 30% 
6 1714-2114 38% 2234 25% 2274-2634 31% 

Met behulp van deze tabel zijn conclusies te trekken welke 
afstand tussen de jukken van de draagarmstellingen moet komen 
en bovendien is te bepalen of een bepaalde categorie lengtes 
in een aparte afdeling van de palletstellingen moet komen. 

Ten aanzien van de categorien lengtes is het volgende te 
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zeggen. Groep 2 is gunstiger dan groep 1 omdat de maten net 
onder de kleinste standaardmaat nogal eens voorkomen. Groep 2 
is gunstiger dan groep 3 want de maten net boven de grootste 
standaardmaat komen weinig v~~r. 
Groep 4 en 5 zijn even goed. Er is een extra onderverdeling. 
Het voordeel is dat er minder ruimte verloren gaat doordat de 
lengtes niet te veel door elkaar he en liggen en er minder 
gaten in de opslag komen, omdat netter gestapeld kan worden. 
Groep 6 is weer extra onderverdeeld en zorgt voor een nog 
nettere stapeling. Het opzoeken van orders is bij groep 6 het 
gemakkelijkst. 

Als de lengtes in groepen zijn onderverdeeld, kan bepaald 
worden wat (of welke) de afstand(en) tussen de jukken van de 
draagarmstelling moet(en) zijn. 
De afstand tussen de jukken van de draagarmstellingen kan 
globaal zijn: 
-0.5 meter 
-0.75 meter 
-1.0 meter. 
Een afstand van 0.5 meter is te klein, omdat de produkten 
gemiddeld vier steunen hebben en dat is teveel. Het passen van 
produkten naast elkaar bij het stapelen in de rekken is 
gemakkelijk. 
Bij een afstand van 1 meter hebben de produkten gemiddeld 2 
steunen. Er gaat ruimte verI oren als produkten gestapeld 
moeten worden. Het passen van de produkten naast elkaar is 
moeilijk. 
Bij een afstand van 0.75 meter hebben de produkten gemiddeld 3 
steunen en het passen van de produkten is gemakkelijk. 
Ik beveel een afstand van 0.75 meter aan. Drie steunen is in 
verband met het doorbuigen van de profielen en de veiligheid, 
als hoog gestapeld wordt, noodzakelijk. 

De pq-analyse van de breedte van de produkten laat zien dat 
het gemiddelde 505 rom is. Bij een breedte van de arm van de 
palletstelling van 700 rom kunnen 89% van de jukken geplaatst 
worden. Zie tabel 5.8. 

Tabel 5.8. Diepte van de rekken. 

200 tIm 400 
450 
500 
600 
700 
740 
800 

8595 29% 
2489 9% 
6273 22% 
6468 22% 
2101 7% 

580 2% 
2657 9% 

100% 

29% 
38% 
60% 
82% 
89% 
91% 

100% 

Er kunnen ook weer onderverdelingen gemaakt worden. Maar er 
komen teveel verdelingen als ook naar de breedte opgeslagen 
wordt. Bovendien is de besparing in ruimte erg klein (bv. bij 
armen 600 rom is de besparing ca 4*20 cm=0.8 meter, want de 
stellingen worden kleiner in breedte). Het voordeel van een 
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arm van 0.85 meter is dat er vaak twee stapels in een vak 
kunnen staan en er dUs veel meer produkten naast elkaar 
geplaatst kunnen worden wat ruimte besparend werkt. Het 
voordeel van de kleinere breedtes van de stellingen wordt 
hierdoor ruim ondervangen. De kosten voor een iets langere arm 
zijn niet zo hoog dat er serieus over verschillende armlengtes 
gedacht moet worden. 
Het voordeel van de onderverdelingen in de breedte is dat de 
orders allemaal in een apart vak komen. 

Het resultaat van de pq-analyse van de seriegrootte is te zien 
in tabel 5.9. 

tabel 5.9. Seriegrootte ter bepaling van armhoogte in 
stelling. 

ordergrootte 
0-10 

10-20 
20-30 
30-40 

perc. orders 
25% 
13% 
12% 

7% 

perc. pr. volume 
2% 
3% 
4% 
3% 

cum. perc 
2% 
5% 
9% 

12% 

Elk produkt is 30 mm hoog. De produkten kunnen bv. per 30 
stuks (0.9 m) of 40 stuks (1.2 m) opgestapeld worden. Er staat 
voorgeschreven dat de manoevreerruimte groter moet zijn dan 
100 mm. De armen moeten dus op een hoogte van 1.1 m of 1.4 m 
van elkaar liggen. De hoogte van het gebouw onder het spant 
bedraagt 8 meter. Zeven vakken van 30 stuks met 30 cm over of 
5 vakken van 40 stuks met 1 meter over. 
Ik raad aan een draagarmen ter grootte van een halve zijde van 
een rek in te richten voor de kleinere orders. De produkten 
kunnen daar slechts per 10 en per 20 gestapeld worden. 
De expeditie is gebaat bij zo hoog mogelijke stapels, echter 
vanwege de handelbaarheid, d.w.z. om produkt vanuit 
inpakmachine zonder schade naar eindopslag in de rekken te 
brengen, en het 0pvullen van de vakken stel ik stapels van 30 
stuks voor. 

De volgende stap is de berekening van de belasting. De 
belasting van het rek is maximaal als op de armen een twinrek 
met de afmetingen 2250*800 mm ligt. Het juk wordt dan nog net 
door twee armen gedragen. 
Het volume van het juk bedraagt: volume stijlen + volume 
dorpels - volume gaten: 4*145.5*2250*0.8 + 6*145.5*328*0.8 -
10.000 mm3 = 1.26 E+06 mm3 • Het gewicht bedraagt: vol*rho = 
1.26 E+06 + 7850 E-09 = 9.89 kg. Hierbij komt het gewicht van 
het folie, groot ca. 250 gram. Totaal weegt het juk 10.2 kg. 
De maximale belasting per steun treedt op bij de volgende 
situatie zoals geschetst in figuur 5.16. 
Er geldt: 

G=F2 

F2 is bij stapeling van dertig stuks: 30*10.2=306 kg. 

Hieruit voIgt dat de belasting op een juk van de draagarm
stelling is: 7*306*2~ 4300 kg. Het profiel dat ik kies is IPE 



stelling is: 7*306*2~ 4300 kg. Het profiel dat ik kies is IPE 
240. 
De grootte van de totale stelling is de laatste stap. Om een 
idee te krijgen wat de capaciteit is van het rek heb ik een 
draagarmstelling met de jukken op een afstand van ca. 0.75 
meter en de armen ca. 1 meter lang en 30 stuks per vak genomen 
en er een berekening op los gelaten. Ik heb aangenomen dat er 
in de layout een stelling kan staan, waarop tien produkten van 
2.2 meter naast elkaar kunnen liggen en dat er 7 vakken boven 
elkaar liggen. 
Het is duidelijk dat de grootte van de totale stelling 
afhankelijk is van de beschikbare ruimte. Deze ruimte is 
ongeveer zo groot als ik hierboven geschetst hebe Er is echter 
bij de verschillende layouts de moqelijkheid tot het maken van 
een grotere of andere draagarmopstelling. De benodigde ruimte 
voor de draagarmstelling is afhankelijk van de benodigde 
ruimte voor de nieuwe montage/inpakmachine-opstelling. 
Aangezien deze laatste nog niet bekend is is dus ook de ruimte 
voor de draagarmstelling niet bekend. 

De berekening ziet er zo uit: 
250.000/2 weken*1.3 piek*100/80 bezetting=17.000 stuks. Er 
zouden 17.000/(10*30*7)=8.0/2=4 hele rekken nodig zijn. 
Echter 53% is een twinjuk. Hierdoor heb je te maken met maar 
12500 produkten. Er zouden 12500/(10*30*7)=5.9/2=3 hele rekken 
nodig zijn. 
Omdat 29% van de produkten niet breder is dan 400 mm kan het 
yak gevuld worden met twee stapels produkten. De hoeveelheid 
produkten bedraagt nu a.h.w. 10687 produkten = 5/2= 2.5 hele 
rekken. 
De maximale hoeveelheid jukken kan opgeslagen worden in ca. 
twee en een half rek. Het hele rek staat dan vol. Bij 
gemiddelde produktie voldoet het rek goed. 
Er gaat wat opslagruimte verI oren gaat aan de onderverdeling 
van de erg kleine orders en de onderverdeling van de lengtes. 
De ruimte voor de kleine orders en de lange produkten zal 
ongeveer de helft van de helft van een stelling moeten 
bedragen. Immers dit deel van de produktie maakt ongeveer 10% 
van de totale produktie uit. 
Het is beter de vakken voor de kleine orders zo laag mogelijk 
te houden in verband met een gemakkelijke orderpicking. Het 
loont dus om een aantal onderzijden van de stellingen in te 
richten voor de kleine series. 

In figuur 5.17 zijn twee mogelijkheden getekend. Aan 
mogelijkheid a) hangt een prijskaartje van fl. 142.000. Dit is 
een richtprijs, opgemaakt door de afdeling verkoop. In de 
bijlage kunt u de specificatie zien. Bij deze configuratie is 
geen onderverdeling gemaakt. 
Moqelijkheid b) kost fl. 144.000. In bijlage kunt u weer de 
specificatie zien. Er is een onderverdeling gemaakt voor de 
kleine orders. De vakhoogtes bedragen 0.4 m (max. tien stuks), 
0.7 m (max. twintig stuks), 1.1 m (max dertig stuks). 
Het is erg makkelijk om van a) naar b) te gaan door de 
onderste twee vakken van a) te vervangen door de vier vakken 
van b). Deze feature heb ik ingebouwd om eventueel nog 
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Powered truck classification 
As yet there is no generally acceptad classification of powered trucks. The classification 
below is an attempt to impose order on the different types. A draft materials transport 
terminology was also published by TFK in 1981. 

LIFT TRUCK TOWTRACTOR PLATFORM TRUCK AUTOMATICALLY 
GUIDED VEHICLE 

Towing 
,........---'--"""T"---~-------....----........ ----.-------..-- Load carrying 

I 

COUNTERBALANCEO REACH TRUCK 
TRUCK 

POWERED STACKER 

NARROW ISLE 
TRUCK 

Rotating forks 
Rotating mast 

TelescOPic forks 

FOUR·WAY TRUCK STRADOLE CARRIER 

SIDE LOADER MOBILE 
LIFTING FRAME 

PEDESTRIAN 
STACKER 

RIDE-ON POWERED Summary of po_red truck tv".,. 
STACKER 

Figuur 5.18 Het hele scala van trucks. 



veranderingen aan te brengen als blijkt dat een betere 
vakindeling makkelijker werkt. 

5.9.3. Transportmiddelen bij het 0pslagsysteem 

De transportmiddelen moeten gezien worden in samenwerking met 
de draagarmstellingen. Mogelijkheden voor het transportmiddel 
dat gebruikt gaat worden voor het opslaan zijn: 
-trucks 
-bt-lifters, stapelaars 
-narrow aisle trucks 
-side loaders en four-way-trucks 
-kraan, zie figuur 5.18 en 5.19. 
De belangrijkste eis, nl. palletstellingen moeten zo min 
mogelijk ruimte in beslag nemen, weegt op tegen de 
aanschafkosten voor het transportmiddel. 
uit de figuur blijkt dat bij trucks de tussenruimte ca. 3.2 
meter moet bedragen, wil men aan de eis voldoen dat aIle 
produkten tot en met vijf meter lang opgeslagen dienen te 
worden. Bij bt-lifters dient de tussenruimte 2.8 a 3.0 meter 
dient te bedragen. Zie figuur 5.20. 

De narrow aisle trucks bestaan in de uitvoeringen met een 
telescopische vork, met een roterende vork en een roterende 
mast. Er gaat weinig ruimte verI oren tussen de rekken. De 
rekken kunnen erg hoog worden, tot ca. 12 meter. Echter de 
grote lengte van de jukken geeft problemen. De produkten 
kunnen niet zijdelings meegenomen worden, omdat het 
hefmechanisme in de weg zit. De jukken kunnen niet dwars 
vervoerd worden, omdat de jukken langer zijn dan de breedte 
van het gangpad. 
De side-loaders en four-way-trucks kunnen in twee richtingen 
rijden en zijn uitermate geschikt voor het vervoeren en 
opslaan van lange goederen. uit informatie blijkt de 
tussenruimte ca. 2.6 meter te bedragen. 
Een andere toepassing kan een kraan met een vork zijn. 
Voordeel is dat de vloer vrij blijft. Nadelen zijn, dat de 
operaties langzaam zijn en dat het gebruik van de kraan tot 
een bepaald gebied beperkt blijft. 

Ik concludeer dat het beste een stapelaar gebruikt kan worden, 
die het goedkoopst is, qua tussenruimte met de dwarslader kan 
concureren en ook op andere plaatsen in het bedrijf goed 
gebruikt kan worden. 
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Figuur 5.19 Kraan veer epslaan jukken. 

fUM 

Figuur 5.20 Bepaling van de tussenruimte veer trucks. 



'.1 In 

Figuur 5.21 Bepaling van de tussenruimte voor stapelaars. 



5.10 Produktiebesturing. 

De wijze van transporteren van de produkten tijdens de 
produktiecyclus (niet bij opslaan) en de grootte van de 
tussenbuffers in het proces hangen af van drie parameters: 
-besturingssysteem 
-produktiehoeveelheid (max.-min.-gem.) 
-snelheid processen. 

Ik raad aan zoveel mogelijk ordergericht te besturen. AIle 
orders komen dus zoveel mogelijk in een apart karretje. Het is 
dan preciesduidelijk in welke volgorde de orders het proces 
binnenkomen en verlaten. Helaas kan slechts profieleerbank 1 
ordergericht werken, omdat profileerbank 2 ook andere 
produkten moet maken. Tussenbuffers moeten vermeden worden, 
omdat buffers duiden op: produktie niet in de hand, 
afhankelijkheid van toeleveranciers, grillig afnamepatroon 
klant, enz. Bmms heeft aIleen problemen bij het profileren, 
maar hier wordt aan gewerkt. 
De hedendaagse manier, waarbij de produkten eerst in een rek 
en daarna karretje geplaatst worden, is niet goed. Er vindt 
extra handling plaats. Dit kost tijd en geld. 
Het is reeel om te veronderstellen dat er zich een halve dag 
productie tussen de profileerbank en de montage bevindt. Dit 
zijn aardig wat orders en er moeten dus meerdere orders in een 
karretje gedaan worden indien mogelijk. Het is belangrijk dat 
de orders uit elkaar gehouden worden. Een bon (of kanban) 
biedt uitkomst: de man van de profileerbank maakt aan de hand 
van de bon de voor- en achterstaanders en doet deze in het 
karretje. Hij voegt de bon toe en het karretje gaat naar het 
volgende station, de eckoltmachine. De man aan deze machine 
leest de bon en maakt de hoeveelheid noodzakelijke 
twinuitvoeringen. Het karretje verdwijnt met de bon naar het 
volgende station, de montage. 
Op de bon valt te lezen hoeveel dorpels en board toegevoegd 
dienen te worden. Deze worden toegevoegd en de montage kan 
beginnen. 
Als de order af is gaat de bon naar logistics. Heden kunnen 
zij niet weten of een order gereed is. Hiervoor moet men naar 
het magazijn om te kijken. De order kan dus sneller verzonden 
worden. 

De problematiek van het weI dan niet aannemen van orders en 
van het plannen van de diverse orders is een heel ander 
vakgebied. Orders kunnen niet zomaar ingepland worden. De 
seriegrootte is belangrijk i.v.m. de omsteltijden van de 
staanders. De breedte van de jukken van de opvolgende orders 
is belangrijk i.v.m. weinig omstellen rollen folie (deze 
hebben immers verschillende breedtes). Deze problemen moeten 
ook onderzocht worden. 
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5.11 Bestellen Coilmateriaal. 

Bij verschillende firma's wordt het gelakte bandmateriaal 
ingekocht. De levertijd bedraagt ca. tien weken. De behoefte 
aan coilmateriaal is uit te drukken in aantal ton: bij 
productie 200.000 jukken: 800 ton, bij productie 250.000 
jukken: 1100 ton. 
De prijs per kilo bedraagt fl. 1,80. Minimaal moet 25 ton 
materiaal besteld worden. Als minder wordt besteld, betaalt 
bmms toch voor 25 ton, waarbij het restant wordt bewaard bij 
de firma. 
Om de optimale bestelgrootte te bepalen gebruik ik de formule 
van Camp: 

Qopt = J2DF/Ci 

met: 

Qopt = optimale bestelgrootte in ton 

D = jaarlijks gebruik 

F = bestelkosten 

ci = voorraadkosten per ton per jaar. 

Waarbij: 

F = fl. 25,

ci= Bpi + 6*K 

Spi = m2 kosten per ton = ca. 16,- per jaar. Immers 
ruimtekosten zijn fl. 75,- per m2 • Zes coils op een 
m2 is mogelijk en werkbaar. 

6 = rentabiliteit = 14% 

K = prijs per ton 

De bestelkosten bedragen: 

C = DF/Q + ~QCi 

Hieruit volgt: 

Qopt(200.000) = 12.2 ton ~ 15 coils. 
Qopt(250.000) = 14.3 ton ~ 18 coils. 

Copt(200.000) = fl. 3275,-. 
Copt(250.000) = fl. 3315,-. 

De minimale bestelgrootte is echter 25 ton. De beinvloedbare 
kosten bedragen dan: 
C(200.000) = fl. 4150,-. 
C(250.000) = fl. 4450,-. 
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Het aantal keren dat besteld moet worden is eenvoudig te 
berekenen. Bij een productie van 200.000 stuks: 800 ton per 
jaar / 25 ton = 32 keer per jaar. Dit is een bestelling per 
anderhalve week. Als er een piekproductie (+30%) plaatsvindt, 
moet sneller besteld worden. 
Deze formule van Camp houdt met een groot aantal aspecten geen 
rekening, zoals korting, veil igheidsvoorraden , enz. Een beter 
voorraadonderzoek zou welkom zijn. Immers, men wil zo klein 
mogelijke voorraden, maar het mag absoluut niet voorkomen dat 
de coilvoorraad op is. De hele productiestraat ligt dan stil. 

5.12 Layoutvorming. 

Punten waarmee rekening gehouden moet worden bij het plaatsen 
van de machine in de layout zijn: 
-coilopslag liefst dicht bij poort a. 
-opslag eindproducten dicht bij poort b. 
-de materiaalstroom door de profieleermachines kan aIleen van 
rechts naar links plaatsvinden. (Dus niet van links naar 
rechts). 
-uitgang van inpakmachine kan veranderd worden. 
-profieleerder moet liefst twee machines kunnen bedienen. 

Er zijn drie hoofdvormen te bedenken voor de layout: 
-1- aanvoer van te monteren delen direct naar montage. Montage 
wordt beschouwd als een wordingsplaats. 
-2- aanvoer van te monteren delen via een flow van het ene 
station naar het andere en tenslotte tot montage. 
-3- combinatie van 1 en 2. 

Bij vorm -2- wordt de minste tijd verloren door de poppers aan 
bijeenzoeken van de orderonderdelen. Om de montage en ook de 
andere processen optimaal te bezetten en te benutten is vorm 
-2- de beste layout. In samenwerking met de bedrijfsleiding is 
gekozen voor de flow-layout. 
In de bijlage kunt u vier ruwe layouts vinden die volgens het 
idee van de flow zijn opgezet. Omdat de montage/inpakmachine
constructie niet bekend is, kan er nog geen detaillayout 
getekend worden. De voorgestelde layouts zijn dus ideeen voor 
de latere detaillayout. 

De transportweg bij layout 1 is ca. 60 meter. De 
bedieningszijde van de profileerbanken is naar de muur 
gericht. Het afpakken moet eigenlijk aan de andere kant van de 
profileerbank gebeuren. 
De opslag van de dorpels kan niet dicht bij de profileerbank 
staan uit ruimtegebrek. Deze opslag is dan ook aan de andere 
kant van de beschikbare ruimte neergezet. Aangezien slechts 
enkele malen per dag transport plaats vindt, zijn de kruisende 
transportwegen geen groot probleem. 
De ruimte die gereserveerd is voor onderhoud en de machines 
komt midden in de fabriek te staan. Deze ruimte moet dus een 
zijn afgeschermd om te voorkomen dat jan en alleman door deze 
ruimte loopt. 
Er is weinig manoevreerruimte voor de karretjes. De 
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draagarmstelling kan nog een stukje groter gemaakt worden. 
Bij layout 2 zijn de profileerbanken aan de andere zijde van 
de ruimte geplaatst. De bedieningszijden zijn nu niet naar de 
muur gericht. 
De dorpels bevinden zich dicht bij de montage, zodat eventueel 
toch snel dorpels gepakt kunnen worden. Ook hier weer 
kruisende transportwegen, nl. van het dorpel-transport en de 
karretjes met onderdelen. Er is vrij veel ruimte om te 
manoevreren met de karretjes. 
De draagarmstelling kan niet veel groter gemaakt worden. 
De totale transportweg is ca. 60 meter. 

Bij layout 3 is de coilopslag midden in de fabriek geplaatst. 
Als de coils via poort 1 worden binnengebracht verstoort dit 
transport de andere transportwegen. Als de coils via poort 2 
of 3 worden binnengebracht is dit geen probleem, echter er 
moet nu een soort pad naar de coilopslag vrijgehouden worden. 
Er is redelijk veel manoevreerruimte, de dorpels zijn worden 
aan de overkant opgeslagen. Het idee dat de schaar eigenlijk 
wat verder weg kan staan, omdat er maar ca. 17% van de jukken 
board hebben, wordt in deze layout tot uitdrukking gebracht. 
De karretjes moeten weI eerst naar de schaar en dan pas naar 
de eckolt. Eventueel kan de eckolt ook erg dicht bij de 
profileerbank gezet worden. Dan kan het karretje met de 
staanders direct naar de eckolt. 
De draagarmstelling kan enigszinds uitgebreid worden. 
De totale transportweg bedraagt ca. 65 meter 

Bij layout 4 zijn de dorpels zo dicht mogelijk bij de 
profileerbank gezet. Er zijn geen kruisende lijnen. De schaar 
staat daardoor erg ver weg. De montage/inpakmachine moet 
daardoor ver opschuiven, terwijl er ruimte naast het onderhoud 
niet benut wordt. 
De eckoltmachine staat ook erg slecht. De karretjes moeten er 
omheen. De totale transportweg bedraagt ongeveer 100 meter. 
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5.13 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een aanzet gegeven voor het verbeteren van 
de lay-out van de bestaande produktielijn voor de 820/830-
jukken, wanneer deze produktielijn naar de nieuwe ruimte 
verhuisd wordt. 
Vanuit de door Bmms gestelde uitgangspunten, is met behulp van 
een Product-Quantity-analyse, een materiaalstroom-analyse, een 
intensiteitsanalyse en een ruimte-analyse de productielijn 
bekeken. 
Hieraan zijn een aantal conclusies en aanbevelingen verbonden, 
die hieronder zijn opgesomd. 
Ten eerste blijkt dat de huidige lay-out van de 
produktiestraat slecht is. Behalve weinig transportruimte door 
veel tussenopslag, zijn de schaar en een aantal montagetafels 
slecht opgesteld. 
De door Bmms voorgestelde tweede profileerstraat betekent een 
grote verbetering van de routing van het materiaal. Kleinere 
tussenvoorraden, kleinere omsteltijden en een logischere 
materiaalstroom zijn het resultaat. 
Bij de profileerstraten kost omstellen en instellen van de 
orders veel tijd. Dit kan verbeterd worden door snellere 
omstelsets en geprogrammeerd instellen. 
De montage is de bottle-neck van de produktielijn. Het 
monteren kost veel tijd. Het poppen moet zeker storingsvrij 
kunnen geschieden. 
Bovendien is de invoer in de inpakmachine niet goed. De 
capaciteit van de inpakmachine wordt niet benut. Een 
opstelling waarbij aIle montagetafels direct voor de 
inpakmachine staan, waarbij de jukken met een rollenbaan naar 
de inpakmachine gaan is aan te bevelen. Het bufferen van 
jukken en het scheiden van verschillende orders is echter een 
obstakel, dat evenwel overwonnen kan worden. 
Het interne transportsysteem hangt samen met de wijze van 
produktiebestruring. Een ordergericht systeem noopt tot 
scheiding van de diverse orders. Er zijn echter veel kleine 
series, zodat toch bepaalde orders bij elkaar moeten komen. 
Het bestaande karretje zal met een gering aantal aanpassingen 
voldoen. 
Bovendien moet het besturingssysteem zo functioneren dat er 
zich weinig orders tussen het profileren en het monteren 
bevinden. Dit betekent immers kleine tussenvoorraden. 
De opslag van de producten moet mijns inziens geneuren met 
behulp van een draagarmstelling, waarbij variatie in de 
armafstand noodzakelijk is door de grote range van afmetingen 
van de eindprodukten. Het te gebruiken transportmiddel bij 
deze opslag is een stapelaar. 
Het bestellen van coilmateriaal gebeurt op correcte wijze, 
omdat Bmms gebonden is aan een minimum-bestelgrootte. 

vanuit deze gezichtspunten zijn een aantal lay-outs gemaakt, 
waarbij echter de practische invulling van de montage
inpakmachine-relatie nog niet vast staat. 
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Bijlage 1. Assortiment van stalen popnagels van Gesipa. 



BI;ndn;efe Stahl Standard (flacltrundlcopf) Hohlnl." Stahl. ".nlnkt 
NI.tdom. Stahl, "enlnk, un" •• Ib chromatlert 

I 

3 
Lodt 0. 3,1 mm 

3,2 
Loth 0. 3,3 mm 

4 
Loch I'll 4.1 mm 

4,8 
Loch I'l' 4,9 mm 

HI.,. 
IIChaft 
D,xl 

NI.Iba... Artlk.I.Hr. 
Mat.riot. 
1t6rtt. 

mm mm 

II II II 

I 3x s II 0,5- 2.0 II 6310117 

I 3x 6 II 2,0- 3,0 II 6310133 

I 3x 8 II 3,0- 5,0 II 6310141 

I 3xl0 II 5,0- 7P II 6310168 

I 3x 12 II 7,0- 9,0 II 6310176 

I 3x16 II 9,0-12,5 II 63101'11 

I 3x 18 11 12,5-14,5 II 6310206 

I 3x2O 11 14•5- 16,5 II 6310214 

1 3,b 6 II 0.5- 3.0 II 6310303 

I 3,21< 8 II 3.0- 5,0 II 6310311 

I 3,2x 10 II 5,0- 7,0 II 6310336 

I 3,2x 12 II 7,0- 9.0 II 6310346 

I 3,2x 16 II 9,0-12,5 II 6310354 

I 3,2 x 18 11 12,5-14,511 6310249 

I 3.2x 20 11 14,5-16,5 II 6310362 

'Ix 6 II 0,5- 2,5 II 6310419 

'Ix 8 II 2.5- 4.5 II 6310443 

4" 10 II 4,5- 6,5 II 6310451 

'Ix 12 [ 6,5- 6.5 II 6310478 

4x16 I 8,5-12.0 II 6310486 

'Ix 18 112,0-14.0 II 6310516 

4x2O 11 14•0- 16.0 II 6310508 

'Ix 2.5 !I 16,0-21.0 II 6310524 

14 .... III 1,5- 4,0 II 6310710 

1 4 ,""011 4.0- 6,0 1 6310729 

1 4 .... ,2 11 6,0- 8,0 II 6310737 

1 4,""611 8,0-11,0 II 6310761 

14 .... 20 1111,0-15,0 II 6310788 

14, ... 2511 1s.o-20,0 II 6310818 

Stllck DM 
pro per 
V.rp. 1000 
Ilnh.lt SIck. 

II I 

I A 500 45,Hl 5 
I .. 47,80 Loch ¢. 5,1 mm 

I " 55,50 

I ., 69,-

I " 79,70 

I 8500 117,60 

I " 136,30 

I .. 155,10 

A 500 47.-

57,-

73,.50 

81,50 

121,10 

8500 140,40 6 
1.59,80 loch 0: 6,1 mm 

A 500 60.-

65,10 

78.40 

90,60 

8500 117.50 6,4 
143,20 loch ¢, 6,5 mm 

150,40 

191,40 

B 500 82,30 

97,70 

108.30 

131,70 

I B 250 156,70 

I 190 70 

BI;ndn;efe Stahl Senlckopf ('20°) 

3 
~====~I~I==~I~I ==~ 

Loch ¢. 3,1 mm 

4 'Ix 6 I! 0,5- 2,5 II 
Loch I'l' •• 1 mm 

'Ix I II 2,5- 4,5 II 6312446 66,40 

'Ix to II 4,5- 6,511 6312454 81,60 

'Ix 12 II 6,5- 8,511 6312462 92,60 

'Ix 16 11 8,5-12,0 II 6312499 8500 120,30 

'Ix 20 1 12,0-16,0 II 6312500 154,10 

BI;ndn;efe Stahl GroSkopf 
3,2-
K9,5 
L •• h¢.3,3 mm 

l3,2x 6.11! 0,8-3,2 

13,2x 9.2;1 3,2-6,4 

13•b 12.~ I 6,4-9,5 I 

I 
I 
I 

6440010 

6440037 

6440053 

II 

I A 500 

I . 
I . 

lesteIIbeIsp1eIt Stohl 4,' x 13,51( 16 bnt. 
ArtI ......... 6440134 

II 
72,60 

7.5,20 

96,80 

5 
loch 16. 5,1 mm 

4,8-
K16 
L.ch 1'l14,9mm 

Nlelba ... Artlk.I-Nr. Stllck OM 
Matenol· pto ".,r 
sterk. Vorp. 
mm Ilnh.1t 

II II II II 

I Sx I II l,5- 4.011 6310915 I' B 500 

I Ix 10 II 4.0- 6,0 II 6310923 I 
I 5x 12 II 6,0- 8,0 I 6310931 I · 
I 5 X 14 II 8,0- 9,511 6310958 I 
I 5 X 16 II 9,5-11,0 II 6310966 I 
I 5 x 11 11 '1 ,0-13,0 II 6310974 I · 
I 5x20 11 13,0-15,0 II 6310982 I B 250 

I 5x25 11 15,0-20,0 II 6311008 I · 
I 1.30 11 20,0-25,0 II 6311024 I A 100 

I 5x35 11 25,0-30,0 II 6311040 I 
I 1.40 11 30,0-34,0 II 6311067 I · 
I 5x45 11 34,0-39,0 II 6311091 I · 
I 5.50 11 39,0-44,0 II 6311121 I 8100 

I 6x 10 II 2,5- ~,5 II 6311202 I 8250 

I 6 x 12 II 4,5- 6,5 II 6311210 I .. 
I 6" 14 II 6,5- 8.5 II 6311219 I .. 
I 61( 16 II 8.5-10,5 11 6311237 I .. 
I 6x20 11 10,5-14,5 II 6311245 I .. 
I 6 .. 2.5 11 14.5-19.5 II 6311253 I .. 

16,4,. 8 II 1,0- 3,0 II 6311598 I 8150 

I 6,4 x 12 II 3.0- 6.0 II 6311601 I .. 
I 6,4" 16 II 6,0- 9,0 II 6311628 I .. 
I 6,4 x 18 II 9,0-11,0 II 6311563 I .. 
I 6,4 x 20 11 11 ,0-13.0 II 6311644 I .. 
I 6,4 .. 2.5 11 13,0-17.0 II 6311660 I .. 
1 ... ellbol.pl.1: Stahl 6,4 x I brw. 

Artlk .. -Nr. 631 1598 

Hohlnl." Stohl, "onlnkt 
NI.tdom, Stahl, ".nlnkl un" ,olio chromatl." 

8500 

II 

1000 
SI<k. 

85,60 

100,10 

109,20 

120,40 

133,80 

147,10 

1$9,80 

193,70 

232,90 

282,60 

359,50 

438,60 

493,80 

147,10 

153,20 

159,80 

172,90 

198.30 

237,40 

136,70 

154,-

173,90 

116,80 

199,50 

238,10 

87,60 

103,30 

112,40 

124,70 

137,-

8150 163,70 

198,50 

A 100 238.60 

1-.IIb.up"" Stohl 5 x 10 Senk .. opf bnor. 
ArtIk"""'.6312934 

Hohlnle" Stahl, "on.lnkt 
Nlel"oml Stahl, ... nlnkt un" ..... chromatl"''' 

II II II II 

14,""0·~1 1,5- 6.411 6440118 ID 14,,,, 13,511 6,4- 9,511 6«0134 I • 
14.""6,7 9,5-l2,711 6440150 I ' 
14,hI9,~112,7-15.911 6440177 I . 

289,60 

~4(l 

164,30 

In,30 

201,10 

241,-

Off> Mphrwertst@'uerwird lUsolrlith in Rechnung gestellf. Preisstellung ob Wer*': ovssd.~;eBlic~ Verpockong Mindeslbestellwert OM 100,-, 

&EStM. 
,I 7 



Bijlage 2. Prijzen en gereedschappen van Chobert-nagel en 
Briv-nagel. . 



Klinksystemen 
Chobert en Briv 
-~--~--- --.--.,...- ............. ~--~ .. ---- --~,----.-.--- -. ----------

Chobert nagels nagel 

" (mm) 

2,4 

3,2 

4,0 

4.1\ 

6,4 

Briv nagels nagel 

" (mm) 

3,2 

4,0 

4,8 

251!l JP Don HIIilQ 
Kon, Emmakade 199 
Tel. (070) 469650 
Telex 31604 

boor klomboreik 

'" (mm) (mm) 

2.5 - 1,6 
1,6- 3,2 
3,2- 4,8 
4,8- 6.4 

3,3 1.6 
1.6- 3,2 
3.2- 4,A 
4.8- 6.4 
6.4- 7.9 
?9- 9.5 

4.1 1.6- 3.2 
3.2- 4.8 
4.11- 6.4 
6.4- 7,9 
7.9- 9,5 
9.5-11,1 

4.!'! 1.1>- :l,2 
a,;'> - 'I,ll 

4,8- 6.4 
6,4- 7,9 
7.9- 9.5 
9,5-11.1 

11.1-12,7 

6,5 3,2- 4,8 
4,8- 6.4 
6.4- 7.9 

boor klemboroik 
'" (mm) (mm) 

3,3 1.1-2.4 
2.4-3,4 
3,2--4.5 
4,2-5,5 
5,2-6,5 

4,1 1,6-2,9 
2,7-3,9 
:l,1 . !i,n 
4.7--6,0 
5,7-7.0 

4.9 2,0-3.9 
3.7-5.2 
5.0-6.5 
6,2-7,7 
7,5-9.0 

code 

0304 
0306 
0308 
0310 

0404 
0406 
0408 
0410 
0412 
0414 

0506 
0508 
0510 
0512 
0514 
0516 

0607 
oftOn 
0611 
0613 
0615 
0617 
0619 

0809 
0811 
0813 

code 

0404 
0406 
0408 
0410 
0412 

0505 
0507 
0509 
0511 
0513 

0607 
0609 
0611 
0613 
0615 

1. 03/-, 

Bestelcodes en prijzer 

Aluminium Aluminium 

lerl. 1125/ •• rl. 11311 

35,00 
36,00 
37,00 
39,00 

26.00 
28,00 
30,00 
34,00 
34.00 
37.00 

30,00 
33.00 
36,00 
43,00 
49,00 
56,00 

M.OO 
:In ,00 
42,00 
45.00 
56,00 
58,00 
63,00 

Aluminium 

s.rl. 18011 

37,00 
37.50 
38,00 
39,00 
39,50 

40,00 
40,50 
41,50 
42,00 
42,50 

46,00 
46,50 
48,00 
50,00 
50,50 

._-_ .. _---
S1MI Ml'!!;c;in 

I.rl. 11211 80,le 11t1 

42,0 
43,0 

56.00 46.0 
62.00 49.0 
72.00 51.0 
81.00 

72.00 
81.00 
87,00 

79,on 
nr ,no 
99,00 

106,00 
124,00 

96.00 
103.00 
118,00 

Shull 

s.rle 18211 

4B,OO 
48.50 
50,00 
50,50 
51,00 

53,00 
54,00 
55.nO 
56.00 
56,50 

65.00 
67,00 
68.00 
69,00 
70.00 

ptlJs exclu~ip,1 BTW 
prijs in Quldl'ns pN WI 
korUny op II11nvt811g 
dnlum: 1·7·'111 



1. 04/1 

linksystemen 
hobert en Briv Gereedschappen en toebehoren 

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

Type 

Pneumatlach kllnkplslool (alb. 3) Repeleerpislool voor hel plaalsen van 2.4 7170 
101 6.4 mm blindklinknagels. De Ireknaald 
mel de nage's wordl in hel pislool vast-
gezel d.m.v. mel de hand aan Ie zellen 
bekken. 

PneumaUach kllnkplstool (alb. 2) Idenlrek aan Iype 7170 echler het vast- 7171 
zetten van de Ireknaald mel de nagels in hel 
pislool geschiedl pneumatisch 

PneumaUach kllnkplslool Identiek aan type 7171 7175 
mel 2-delige Lp.v. mel 3-delige cilinder 

Pneumallsch kllnkplslool Identiek aan type 7171 7177 
e(m-cilinder uilvoorinn 

Kllnkkoppan (alb.4) 

Treknaalden (alb. 1) 

Meerprijs voor voel;.>cdaalbediening 0;'> 

bovengenoemde alJparahm. 
DA 208 

Nagel 
o (mm) 

2,4 
3,2 
4,0 
4,8 

Nagel 

" (mm) 

2,4 

3,2 

4,0 

4,8 

3 

slandaard 
1 

punt 
2 

p"l sill" 

verlungd 
3 

7150/3003 7150/3103 7150/4003 
4004 
4005 
4006 

3004 
3005 
3006 

.---- --~~-.""~-~ 

CHOBERT 

Uil· Code 
voering 

slandaard 7150/6003 
lang 7003 

:;I;.toduwd 6004 
lang 7004 

siandaard 6005 
lang 7005 

standaard 6006 
lang 7006 

3104 
3105 
3106 

Prijs 
per sluk 
ink!. veer 

/5.40 
f 5,85 

J !>.-1U 
/5.85 

/5.40 
/6,55 

/6,20 
/6,55 

BRIV 

geboyull 
4 

715015003 
5004 
5005 
5006 

Prijs 

805.00 

I 985.00 

I 915.00 

I 885,00 

f 175,00 

till ,011 

ullquhold 
5 

7170/3004 
3005 
3006 

Code Prijs per sluk 
lOkI. vucr 

711:10/6014 I 1!.o .. I!.> 
7014 f 15.45 

6015 /15.,15 
7015 / 15,45 

6016 /15,'15 
7016 I 15,45 

3 

F=4IJ] 

zonder 
veer 

J ~,!JtJ 
/9,05 

/9.55 
/9,55 

f 9,55 
/9,55 

dm ~D 
2518 JP Den Haag 
Kon. Emmakade 199 
TeJ. (070) 469650 
Telex 31604 

PrilS nsllo, llxduslul Bl W 
Dalum: 1·7·'81 

,--



Bijlage 3. Reakties van firma's die afgeronde of aangescherpte 
popnagels kunnen leveren. 

Ik heb een 
Gesipa 
Craft 
Bortlap 
Avdel 
Haheti 
Brevar 
Onkenhout 
Gema 

brief met aanvraag naar informatie gestuurd naar: 
-+kunnen leveren 
-+kunnen leveren 
-+kunnen leveren 
-+kunnen leveren 
-+kunnen leveren 
-+kunnen niet leveren 
-+willen praten 
-+kunnen niet leveren 



ERZ. DR: XEROX Telecopier 7017;11-10-90 ; 10:42 ; . ! 31320031006-+ 31 476088822;# 1/ 1 

EMA-BEVESTlOINGSMA TERIALEN B. V. 
OSTBUS 290 
200 AO LELYSTAD 
ARTELSTRMT 14 
LEFOON 03200-41000 

ELEX 10See OEMA-NL 
ELEF'AX 03200-31006 · 'd,..4S '" J.c,....! !"'hI 0 n h "'""~...s . 

, 

Jt! Y tJ I" '7"t" ... . :6 1.1' • 

• /.", II, -a.oJ.a.~. cll.a/~~fA.~I",J 
• • 

NZE REF.: /lve LELYSTAD : // ·;0 - , <> 
UW KENMERK . _ / • oJ 

'a/"~ elk/,;, ~ vVo1.l.:>/..., v~t~ 

Mijne Heren, 

Vriendelijk zeggen wij U dank voor bovengenoemde aanvraag. 

Tot onze spijt moeten wij U berichten U hietvoor op dit moment geen passende . 
aanbieding te kunnen maken. 

Gaarne vertrouwen wij U echter een volgende keer beter van' dienst te kunnel1 zljn. 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachtend. 

GEMA- BEVESTIOINOSMA TERIALEN B. V. 

POST01RO B44 614 - BANK RASOBANK LELYSTAD REK.NR 11.29.07.247 - GIRONUMMER v. D. BANk 994 547 - .. "....... ..... ...... - ... -- -



Jules Verneweg 114, 5015 8M Tilburg 
Postbus 785.5000 AT Tilburg 
Telefoon: 013-356735* 

Telex 52208 
Telefax 013-433269 
Giro 1181812 
Amra-bank Tilburg 
rek. nr. 45.50.34.303 
Handelsreg. Tilburg nr. 13568 

Uw brief d.d. 

Your letter of 

Uw ref. 

Your reI. 

Geaehte Heer Stadhouders, 

Bruynzeel Monta Magazijn systemen 

t.a.v. Dhr. B.B.A.C. Stadhouders 

Postbus 7118 

5980 AC PANNINGEN 

Tilburg. datum postmerk18 -10 -199 a 
Onze reI. 

Our reI. 

Levering van blindklinknagels met aangeseherpte 

trekpen kop behoort tot de mogelijkheden. Deze nagels 

kunnen door onze fabriek worden aangemaakt. 

Wil de prijs eehter interessant zijn, dan moet hierbij 

gedaeht worden aan afnames van 500.000 tot 1.000.000 st. 

Het spreekt voor zieh, dat een fabrikant een afwijkende 

nagel aIleen in produktie kan nemen, als hij over een 

nauwkeurige tekening met gewenste maatvoering besehikt. 

Haheti Brussel NV Haheti Turnhout NV. 
Steenweg op Leuven 472. 1930 Zaventem Muizenvenstraat 1. 2300 Turnhout 

'-I~" 1 C ..... ..,..,7 

Haheti Brugge NV 
Monnikenwerve ~5. 8000 Brugge 
T"..,I n 1P11t; 



TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BEVAR B.V. 

6870 AS RENKUM 
POSTBUS56 
INDUSTRIEWEG 2 
TELEFOON 08373-19116' 
TELEFAX 08373-16315 
TELEX 45125 
POSTGIRO 870160 
BANKRElATIE N M S 

OOSTERSEEK 
REK No. 65.40.13.926 

REF. BJ/DH 

Geachte heer Stadhouders, 

BRUYNZEEL MONTA MAGAZIJN SYSTEMEN B.V. 
Postbus 7118 
5980 AC PANNINGEN 
T.a.v. Dhr. B.B.A.C. Stadhouders 

RENKUM, 04 oktober 1990 

Naar aanleiding van uw schriftelijke aanvraag doen wij u 
bijgaand onze catalogus toekomen. 

Wij hopen u'hiermede van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 

rf4l¢l! 
(' B~AR B.V./B.A. Jansen 



08-01<T-1990 15: 15 LUEBECI< 0451-309026 

Agen.tur Do'W"idat 
CRAF7..... Te c:l?..l7.:i. 1<: 

Agentnr DCfidat, Pf,]4G166, D·~·24~O Llib~ck 

Bruynzeel montag 
magazijn systemen bv 
Postbu5 7118 
lndustrieterrein 7 

NL-5980 AC Panningen 

49 451 309026 S.01 

Postfach 140168 
D-W-2400 LUbeck 14 

Telf. 0451-30 11 18 
Fax 0451-30 90 26 

Ihr Z. B.B.A.C. Stadhouders, stagiaire v. 3.10.90 

Betr. Blindniete 4,8 x 6 Stahl mit Stahldorn 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir ~ehen grundsHtzlich keSn Problem, die Spitze des Nietdornes 50 

zu gestalten, da~ diese spitz ist. Dies ist nur eine Frage der 
StUckzahl. Wenn Sie uns atwas N~heres Uber die von Ihnen 
regelmKpig ben6tigten Mengen mitteilen, werden wir prUfen, ob 
dieses Problem fUr Sia zu 16sen 1st. 

Mit freufldlicbeQ GrU~en 
DOWida~.,: ; 

.' 
,/ 

/ . 
I __ --__ ~ 

I _~ 



Bijlage 4. Reakties van lijmfabrikanten. 

Ik heb de brief met de aanvraag van informatie van lijmen 
gestuurd naar: 

kuston 
uniloc 
permacol 
viba 
frencken 
denka 
icolin 
intercol 
denka 
perfecta 

... geen reactie 

... geen reactie 

... geen reactie 

... geen reactie 
"'geen reactie 
... geen reactie 
... verkeerde adres 
... geen metaalverbindingen, raadt permacol aan 
"'proeflijm+informatie uniloc 
"'raadt bison polyurethaanlijm aan, hechting? 



Ter attentie vanl 
Attention of: 

Bruynzee1 Monta Magazijn Systemen B.V. 
Postbus 7118 
5980 AC Panningen 

t.a.v. de heer B.B.A.C. Stadhouders. 

L. S. , 

tiI)\Denka 
~!' INTERNATIONAL 

Denka International b.v" 
Hanzeweg 1, 

3771 NG Barneveld, Holland. 

p.G. Box 337, 
3770 AH Barneveld, Holland. 

Telefoon 03420-12174 
Telex 40846 denka nl. 

Telefax 03420-90587 

Mel vriendelijke groetenl 
With the compliments of, 

In vervo1g op Uw schrijven dd. 3 oktober 1990 hebben wij het genoegen 
U bijgaand onze dokumentatie te do en toekomen. 
[en monster van onze konstruktielijm wordt U per separate post toegestu!lrd. 
Wij vertrouwen U hiermee van dienst te zijn. 

Met vriende1ijke groeten, 
DENKA INTERNATIONAL liL,V'\\,-

I " \. \ ,J 
J. Hoorman- Teunissen \'\ '~/' 
Uni-Loc divisie J 4 oktober 1990 



van Doornestraat 10 
Postbus 160 
4460 AD Goes (Holland) 
Tel. (01100) 31944 
Telex 55010 
Telefax (01100) 32077 

Bruynzeel Monta Magazijn Systemen B.V. 
t.a.v. de heer B.B.A.C. Stadhouders, 
Stagiaire 
Postbus 7118 
5980 AC PANNINGEN 

Ref.: CRlIdB 

Geachte heer Stadhouders, 

Goes (Holland) 

Goes, 24 oktober 1990 

Hiermede refereren wij aan Uw schrijven van 3 oktober jl. waarin U ons 
vraagt of wij een geschikte lijm hebben die verzinkt staal met verzinkt, 
gelakt staal kan verbinden. 

Wij kunnen U meedelen dat Bison Polyurethaanlijm hiervoor nog het meest 
geschikt is. Wij zetten echter een groot vraagteken bij de hechting op de 
laklaag. Een praktijkproef is noodzakelijk om een conclusie te trekken • 

• /. V~~r de goede orde doen wij U bijgaand een dokumentatieblad van Bison 
Polyurethaanlljm toekomen, alsmede informatie over onze overige produkten. 

Vertrouwende U hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij, met 
vriendelijke groeten, 

Perfecta Chemie B.V • 
. ./~ 

~. t' ;...---::-/> -I .-

• RiJ' /' . 
, (Afd.L-fechn. Voorl ichting) 

./. Bij1. 

overeeokomsten. aanbted"'gen orders. COl Z'ln van locpass'ng de levellng> . .,n belahngsvoorwaarden van Perlecla Chef",e BV Q,,(jepnneefd ler 911ft'" def arrond'sspmen!srpchtbank 

."dltle!bt.rg op 25 auguslus 1975 OP aanvraag zal een exemplaar h""fvan worden loegezonden 

no 9162 



Bijlage 5. Tolerantiesysteem van bmms. 



~r 
I' > 6 > 30 > 120 > 400 > 1000 > 2000 

+i :s 6 :s 30 :s 120 :s 400 :s 1000 :s 2000 :s 4000 

-
;1;0.05 ;I; O. 1 ;1;0. 15 ;I; 0.2 ;I; 0.3 ;I; 0.5 ;I; 0.8 

~~ 

br 
> 3 > 6 > 30 > 120 

~~ 
s 3 :s 6 s 30 s 120 :s 400 

;I; 0.2 ;I; 0.5 ;I; 1 ;I; 2 ;I; 4 

> 10 > 50 > 120 > 400 

~d1 s 10 s 50 s 120 :s 400 

I 

::t 1 • ;I; 30' ;I; 20' :t 10' ;I; 5' 

C =:;~1 {q 90£1] l-' L 1 
)l /l I 

q S;I; 0.0025*1 l 60 ",0.5 l 
)l )l 

'" 0 .. 8 ,,\ 
IL 1/ 

<.0 1 r 
~'" '10:--

I" I' 
~r- -

0 
w 

y.\ ~ 0 

'?-\ 'C:; 
1'0 

~!<::--.-- "-

... Hout - Timber 

loleranties zljn produkttolerantles: 00 de nomlnalemaat Is een afwljkln9 m0gelljk tot ca. 5% 
L...- Tolerations are production-tolerations: on the nominal measures Is an dlffernce possible UP to ca. 5% 

~ Bruynzeel manta magazljn systemen c. V. Tek. nr 000 40 001 
bruynzeel Panningen Auteursrecht voorhehouden 

V'oigens rle wet 

BMMS algemene toleranties 

:~ BMMS Allgemeintoieranzen 
Datum 

BMMS geneT'td tolerances 
88-05-04 

B~'1M'') I 
I 



Bijlage 6. Meetgegevens. 

Afmetingen ongecorrigeerde maten van de gaten van dorpel, 
coilnummer 209481: 

Boven: Onder: 

1. 4.95 4.93 1- 4.96 4.95 
4.95 4.93 4.96 4.95 

2. 4.93 4.93 2. 4.93 4.95 
4.93 4.93 4.94 4.94 

3. 4.93 4.93 3. 4.93 4.96 
4.93 4.94 4.95 4.93 

4. 4.94 4.95 4. 4.94 4.96 
4.95 4.92 4.95 4.93 

Afmetingen ongecorrigeerde maten van de gaten van dorpel, 
coilnummer 904162: 

1. 4.97 1- 4.97 
4.97 4.97 

2. 4.97 2. 4.97 
4.95 4.95 

3. 4.96 3. 4.97 
4.95 4.96 

4. 4.96 4. 4.96 
4.97 4.96 

Afmetingen ongecorrigeerde maten van de gaten van dorpel, 
coilnummer 209485: 

1- 4.95 1- 4.94 
4.96 4.95 

2. 4.95 2. 4.94 
4.95 4.95 

3. 4.95 3. 4.95 
4.95 4.93 

4. 4.93 4. 4.96 
4.95 4.96 

Meten afstand tussen gaten van dorpel. 

1. 44.95 1- 44.97 
2. 44.92 2. 44.98 
3. 44.92 3. 44.98 
4. 44.97 4. 44.97 

1. 44.96 1- 44.92 
2. 44.98 2. 44.99 
3. 44.96 3. 44.96 
4. 44.96 4. 44.98 

1- 1- 44.98 
2. 2. 44.98 
3. 3. 44.98 
4. 4. 44.96 



Meten lengte dorpel (ds1=4.88, dS2=4.87). 

a dg1*\ dg2*~ h 

1. 266.1 4.98 4.98 261.29 
2. 266.4 261. 59 
3. 266.2 261.39 
4. 266.0 261.19 

1. 266.0 261.19 
2. 266.4 261.59 
3. 266.0 261.19 
4. 266.0 261.19 

meten staander 

afstand tussen twee gaten: 

a -d1 *\ -d2 *\ =h 
44.90 4.86 4.87 40.03 
44.54 4.83 4.86 39.70* 
44.99 4.83 4.83 40.16 
44.84 4.84 4.83 40.01 
44.81 4.83 4.84 39.98 
44.84 4.83 4.83 40.01 
44.87 4.83 4.83 40.04 
44.85 4.84 4.83 40.02 
45.43 4.85 4.84 40.59* 
44.84 4.83 4.85 40.00 
44.83 4.82 4.83 40.01 
44.84 4.82 4.82 40.02 
44.86 4.85 4.82 40.03 
44.86 
44.80 
44.85 
44.83 
44.85 
44.86 
44.85 
44.52 4.83 4.83 39.59* 
44.86 
44.84 
44.88 
44.87 
44.84 
44.20 4.83 4,83 39.37* 
44.85 
44.81 
44.83 
45.84 
44.86 
44.88 
44.86 
44.84 
44.82 
44.82 



44.85 
58.101 
44.81 

Hoekmeting dorpel. 

1- 120' 100' 
2. 97' 103' 
3. 80' 100' 
4. 55' 50' 

1- lOS' 20' 
2. 120' lOS' 
3. 165' 95' 
4. 50' 35' 

1- 60' 55' 
2. 80' 50' 
3. 50' 65' 
4. 50' 55' 

Hoekmeting staander. 

1- 10' 10' 25' 35' 
2. 30' 40' 15' 30' 
3. 5' 25' 15' 35' 
4. 5' 50' 10' 45' 

1. 100' 90' 40' 15' 
2. 95' 90' 40' 35' 
3. 85' 100' 25' 5' 
4. 82' 100' 5' 10' 

1. 165' 115' 145' 140' 
2. 140' 105' 130' 135' 
3. 145' 120' 110' 110' 
4. 140' 135' 150' 145' 



Bijlage 7.Detail pq-analyse 

Deze analyse is gemaakt in sept. '90. 

lengte- stijlen 
maten 820 aantal 

353 130 
393 25 
673 4 
713 18 
833 13 
873 61 
913 5 
953 4 
993 35 

1073 3 
1113 4 
1233 43 
1273 9 
1313 2 
1353 24 
1393 1 
1433 28 
1473 11 
1513 53 
1553 36 
1593 93 
1633 333 
1673 110 
1713 578 
1753 298 
1793 1040 
1833 839 
1873 1155 
1913 4252 
1953 822 
1993 4538 
2033 352 
2073 252 
2113 9826 
2153 1347 
2193 303 
2233 17078 
2273 1477 
2313 8104 
2353 448 
2393 944 
2433 1190 
2473 286 
2513 251 
2553 2497 
2593 69 
2633 5311 
2673 113 
2713 38 
2753 42 
2793 146 
2833 0 
2873 22 
2913 299 



2953 
2993 
3113 
3153 
3273 
3433 
3473 
3593 
3633 
3673 
3753 
3833 
3993 
4793 

diepte 
dorpe1s 

200 
225 
250 
300 
350 
370 
400 
450 
500 
600 
700 
740 
800 

1599 
50 
27 
28 
14 

5 
1 

148 
42 

194 
48 
55 
26 

4 

aanta1 
1248 
8031 
6283 

49479 
33222 

9211 
53441 
14405 
11057 
15664 

1980 
403 

1787 

1engte- stij1en 
maten 830 aanta1 

154 84 
304 190 

1474 31 
1534 38 
1594 38 
1684 86 
1714 56 
1834 924 
1924 4226 
2014 815 
2044 54 
2074 96 
2134 162 
2194 64 
2224 6396 
2254 104 
2284 224 
2434 128 
2554 2370 
2584 507 
2644 298 
2734 172 
2914 336 



Bijlage 8. Kostenberekening van de draagarmstelling 

Mogelijkheid a): 

62 dst ipe 240, 7700-850-850: 
31 est ipe 240, 7700-850-850: 
930 annen 850 m: 
108 kruisschoren 1000*800: 
504 afst. st. 800: 
372 ankerbouten: 

Mogelijkheid b): 

62 dst ipe 240, 7700-850-850: 
31 est ipe 240, 7700-850-850: 
992 armen 850 m: 
108 kruisschoren 1000*800: 
504 afst. st 800: 
372 ankerbouten: 

Annen niet verwisselbaar! 

1100*62= 
1000*31= 
32*930= 
50*108= 
13*504= 
2.27*372= 

62000 
31000 
29760 
5400 
6552 
844,44 

fl. 136.000,-

1100*62= 
1000*31= 
32*992= 
50*108= 
13*504= 
2.27*372= 

62000 
31000 
31744 
5400 
6552 
844,44 

flo 138.000,-



Bijlage 9. Ruwe layouts van de producitiestraat voor het 
820j830-juk. 
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