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Ti te 1. : 

De invloed van in£ormatie 
verwerking op 
produktiviteits 
beschouwingen en produktie 
sturing. 

no.: WPA 0365. 

Dit rapport is opgesteld, voor de firma 
B.V. te Roermond, door ing. W.Rijnaars, 
zijn 1-1 opdracht aan de ~echnische 
Eindhoven. 

centurion Akku 
in het kader van 
Universiteit te 
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dhr.Bronckers, technisch direkteur Centurion Akku en 
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SAMENVAT~ING. 

============= 

Het onderzoek heeft als uitgangspunt, hetanalyseren van de 
informatie stromen binnen het bedrijf Centurion Akku B.V. te 
Melick-Herkenbosch. 
Hier 'zijn de in£ormatie 'stromen in het produktie proces en 
voor de materiaal behoe£te bekeken. 

' 0m een inzicht te verkrijgen in het produktie proces en de 
problemen hieromtrent, is gestart met een algemene aanpak 
waarbij de a£delingen apart onder de loep zijn genomen. 
Van de diverse afdelingen zijn enkele kentallen bepaald zoals 
de produktiviteit,a£val en uitval percentages. 
Deze waarden zijn allen grafisch verwerkt. 

Conclusie hieruit is dat de totale produktiviteit too.v. 
vorige jaren is gestegen o£schoon dit niet voor iedere 
a£deling afzonderlijk geldt. 
De produktle planning moet nog verbeterd worden i.v.m. 
omstellen van de machines, zodat men rustiger kan werken. 

Oak de grondstof verbruiken spelen een belangrijke rol in de 
kwaliteit van het produktie proces. 
Uit de analyse VoIgt dat het afvalpercentage is verminderd, 
wat duidt op bewuster werken. Dit komt oak tot uiting in het 
meer en minder verbruik van de grondsto£fen. 

Hierna is' een analyse gemaakt van de huidige informatie 
stromen binnen het bedrijf, waaruit de knelpunten naal! voren 
komen. 
Het schort nogal aan juiste in£ormatie gegevens. 
Vandaar dat een verdere studie voIgt over, hoe men produkt 
informatie uit het proceskan verkrijgen en welke invloed dit 
veroorzaakt t.a.v. de kwaliteit van het produkt en voorraad 
opbouw in het bedrijf. 
Van belang i3 hlerbij de ligging van het ontkoppelpunt en de 
doorstroomtijd. 

Om de produktie te kunnen 
pull-achtigsysteem te 
gemaakt van een produktie 
typen. 

sturen is een 
introduceren, 
kaart voor de 

begin gemaakt een 
waarbij gebruik is 

incourante rooster 

Deze produkt typen worden op voorraad geproduceerdomdat deze 
maar een klein deel van de totale produktie uitmaken, plus 
minus 20 " en dus weinlg voorraadkosten opleveren. 

Voor gegevens verwerklng is gekeken naar eventueel toepasbare 
software pakketten, waarbij meer aandacht is besteed aan het 
pakket Info-store, omdat dit systeem voldoet aan de gestelde 
eisen en wEmsen nml.: snel leverbaar en onderl inge gegevens 
verwerking in aIle modulen en onderdelen ervan. 
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STAGE OPORACHT OMSCHRIJVING. 
============================ 

Maak een produktiviteits analyse van het 
totale bedrijf in Roermond en bekijk dlt 
ook per a£deling. 
Materiaalstromen en afval percentages 
kunnen hierbij ook grafisch weergegeven 
worden om het produktiviteits beeld te 
completeren, en ook om hierin een beter 
overzicht te verkrijgen. 

Het analyseren van het administratieve 
begeleidings systeem van het produktie 
proces en de informatie behoefte. 
Oit moet uiteindelijk resulteren in een 
beheersingssysteem t.b.v. de produktie 
planning verbetering en mogelijkheden tot 
terugkoppeling van produktie gegevens. 
Hierbij wordt gedacht om met de a£deling 
gieterij te beginnen, waar voor de 
incourante typen roosters een produktie 
besturings systeem geintroduceerd dient 
te worden. 
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1.1. SCHEMA VAN AKTIVITEITEN DIE ACHTEREENVOLGENS TIJDENS DE STAGE 
PERIODE BEKEKEN ZULLEN WORDEN. 
============================================================= 

Produktiviteits 

Bekljk de efficienty van de 
produktie afdelingen aan de 
hand van de materiaal 
verbruiken en de in£ormatie 
stromen binnen de afdelingen. 

1 

Algemene orientatie van het 
produktle proces. 

'. 
analyse van 
Centurion 
Roermond. 

... Materiaal stroom en 
verbruiks analyse. 

Analyse van de huidige 
informatie verwerking, 
opstellen van compositorisch 
schema en in£ormatie matrix. 

Onderzoek naar 
produktie formuller 
betere produktie 
mogelijk wordt. 

" 

invoering 
waardoor 
sturing 
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Evaluatie van de resultaten en 
conclusies hieraan verbinden. 

Bepaling interacties tussen de 
informaties die nodig zijn. 

ILiteratuur studie. I , 

Analys van de doorlooptijd en 
de hoeveelheid onderhanden 
werk, tevens bepaling ligging 
van het ontkoppel punt. 

, 

Onderzoek naar mogelijk 
toepasbare besturings systemen 
voor in£ormatie verwerking. 

"-

.. ILiteratuur onderzoek .\ -

Begin keuze P.B.S., type 
begeleidings formulier en soort -

produktle kanban. 

I' 
Automatisering van de infor-
matie bij produktie sturing. 

• 

Evaluatie van het geheel. 
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1.2. INLEIDING. 
========== 

Centurion B.V. is een bedrijf dat zich bezig houdt met het 
vervaardigen van loodaccumulatoren. 
Deze vervaardiging gebeurt op twee verschillende plaatsen te 
weten in Roermond en in Venlo. 
In Roermond worden de onderdelen voor de accu vervaardigd 
terwijl in de vestiging te Venlo de assemblage van het 
produkt plaats vindt. 
Het administratieve gedeelte van het bedrijf bevindt zich in 
Venlo. Dit zijn o.a. de afdelingen Inkoop, Verkoop, 
Financiele adminlstratie en Planning. 
In Roermond zijn 41 medewerkers werkzaam die gezamenlijk 
zorgen voor 21 miljoen half produkten, akku platen. 
Het aantal typen rooster bedraagt ongeveer 20, waarvan een 
veel grotere variatie aan platen wordt gemaakt. 

1.3. PRODUKT BESCHRIJVING. 
===================== 

Het onderzoek omvat een analyse van de produktle beheersing 
en sturing, daarom voIgt hier een verklaring van de produkt 
varianten m.b.t. de fabriek te Roermond. 
Al naargelang het type loodaccu, groot/klein, start/tractie, 
geladen/ongeladen, heeft men te maken met de verschillende 
typen roosters waarvan ulteindelijk de accu-platen gemaakt 
worden. 

Een accu cel bestaat uit meerdere platen. 
Een eenvoudige berekening van het aantal platen in een accu 
ziet er als voIgt uit: 

Het type nummer staat voor het aantal cellen in de accu, b.v. 
6-ET-ll betekent dat er 11 platen per cel in zitten en dat er 
in de accu 6 cellen zitten.Hieruit voIgt dat er 6*11=66 
positieve platen in zltten. 
Daar de positieve en de negatieve platen om en om zitten in 
de accu zit er een negatieve cel meer in, zodat we 12*6=72 
posltieve platen nodlg hebben voor dit type accu. 
Per cel wordt er ongeveer 2,7 Volt a£gegeven zodat er met 6 
cellen 12 Volt accu's gemaakt kunnen worden. 

Door de grote variatie in vermogens 
platen, waardoor de a£metingen van 
varieeren. Hierdoor ontstaan steeds 
hoogten en dikten. 

C1f:NTURTON AKJ('U. 

zijn er veel typen 
ook sterk 

breedten 
de platen 

verschillende 
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Om aIle roosters op de zelfde hoogte te krijqen, hebben de 
roosters een vaan aanqeqoten zitten. 
Deze vaanhooqte herkent men in het type nummer van de plaat, 
CP-16 of DP-20. 
Verder zijn de rooster benaminqen als volqt opqedeeld; 

Rooster typen zijn bv. EA, WP, CP, DP,T etc. 
Elk rooster type kan verschillende dikten hebben, dit wordt 
aanqeduid met het tweede cijfer in de code, EA, EB, ED, EF, 
EL. 
Ook kan elk rooster noq als positieve en naqatieve plaat 
qebruikt worden, waarbij opgemerkt moet worden dat de 
positieve plaat altijd dikker is dan de negatieve plaat. 
D.w.z. dat de volgende combinaties voorkomen: 
EA(+} met EB(-), EB(+) met ED(-), ED(+) met EF(-), EF(-) met 
EL(+). 

Bij de CP-typen wordt de dikte in milli meters aangegeven, 
CP-14, CP-11, CP-19 
Combinaties idem als bi; de E-typen bv. CP-16/19. 
Voorheen bestonden 4 typen roosters de ET-1 en ET-2 en de 
EP-1 en EP-2. 
Door de EP-18 zowel positief als negatief te qebruiken zljn 
nu nog maar drie typen nodig: 

1.4. HET PRODUKTIE-PROCES. 
===================== 

ET-2 = EP-1 =EP-18 
ET-l = EP-16 
EP-2 = EP-21 

uitganqs materiaal is hardlood, met verschillende % antimoon 
(stibium). 

- 1 qele stip = 2.65 % Sb , hardheid: 190 Brinel1. 
- 2 qele stippen = 1.8-2.2 % Sb, hardheid: 188 Brinell. 

Dtt lood dat als blokken qeleverd wordt qaat in de smeltovens 
bij de qietmachines, alwaar men diverse typen roosters qiet 
afhankelijk van de qebruikte matrijs. 
(capaciteit tot max. 18 roosters per minuut) 
Er wordt ook zacht lood inqekocht dat qesmolten wordt in de 
cylinderqiet machine waar kleine cylinders worden qegoten. 
Deze cylinders qaan in de loodmolens waar de cylinders tot 
poeder gemalen worden. 
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Dit Ioodpoeder wordt vermengd met gezuiverd water, zwaveIzuur 
en eventuele toevoegingen zodat er een pasta ontstaat. 
De samenstelling van de pasta is afhankelijk van het type 
plaat dat gemaakt moet worden positief of negatief. 
We treffen hier dus al een scheiding van de roosters aan. 
Deze loodpasta wordt in de pasteerderij in het rooster 
gewalst en in een oven verhit zodat de pasta gebakken zit in 
het rooster (ideale capaciteit is 8000 platen per uur). 
Deze loodpasta wordt in de pasteerderij in het rooster 
gewalst en in een oven verhit zodat de pasta gebakken zit in 
het rooster. 
Hierna worden de gepasteerde platen op een rek gehangen en in 
een geconditioneerde ruimte geplaatst.Dit is nodig i.v.m. de 
chemische reacties die dan optreden, dit noemt men 
hydro-setting. 
De tijds duur hiervan bedraagt ongeveer 36 a 48 uur. 
Daarna worden de platen gedroogd in de droogkamer. 

Ook na deze bewerking treedt een splitsing van de platen OPe 
We kunnen de platen nmi. droog formeren of als containerplaat 
naar Venlo sturen. 
Het verschil hiertussen bestaat ult het tijdstip waarop de 
platen geladen worden. 
Het droog formeren gebeurt in Roermond waar de platen in de 
zuurbakken worden geladen en daarna worden gedroogd, de 
tijdsduur hiervan bedraagt plusminus 9 tot 13 uur. De 
containerplaten worden pas na de afmontage in Venlo geladen. 
Op het ogenblik wordt ongeveer 2/3 van de totale produktie 
droog ge£ormeerd. 

De container platen en de ge£ormeerde platen komen beide in 
de delery terecht waar de platen gedeeld worden. (de platen 
zijn nmi. twee aan twee gegoten). 
Hierna zijn de platen klaar voor transport naar de vestiging 
in Venlo waar de montage plaats vtndt. 
Hier worden platen pakketten gemaakt m.b.v. 
zodat het gehele pakket in de accu bak geplaatst 
Hierna voIgt de verdere afmontage zoals delsel, 
handvaten. 

seperatoren, 
kan worden. 

stoppen en 

Dan nog een eind test en verpakking en de accu is klaar voor 
verzending. 

Voor een schemattsche proces analyse zle bijlage 5.1. 
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1.5. FABRIEK / AFDELING LAYOUT. 
======================:=== 

Het fabricage proces bij Centurion Akku te Roermond, kan 
worden ingedeeld bij de flow-shop systemen. 
Kenmerken hiervan zijn: 

- continue produktie. 
- hoge produktie snelheid. 
- specifieke produktie middelen. 
- lage tussen voorraden, dus Korte wacht 

tijden en snelle doorlooptijd. 
- goede bevoorrading van de grondstoffen, 

daar produktie stilstand duur is. 

Bij de lay-out hebben we te maken met de produkt lay-out, de 
machines staan in lijn-opstelling. Dit is duidelijk te zien 
op de plattegrondkaart van de fabriek. (zie bijlage 5.2) 

Het fabricage proces van de aecuplaat verloopt via de 
volgende proces a£delingen: 

- Gieterij. 
- Pasteerderij. 
- Broeierij. 
- Drogerij. 
- Formatie afdeling. 
- Delerij. 
- Expeditle. 

Hoe het £abricage proces verder verloopt is goed na te gaan 
via het proces stroom schema, zie bijlage 5.1 
V~~r een beschrijving van het produktie proces verloop wordt 
verwezen naar het volgende hoofdstuk. 

Uit het verloop van de VAN/NAAR matrix, aIle waarden llggen 
hier rond de diagonaal, voIgt dat er geen kruisingen zijn in 
de routing van het produktie proces. 
M.a.w. een produktie proces zonder terugkoppelingen naar een 
vorige afdeling, dit brengt het produktie proces van dit 
specifieke produkt met zich mee. 
De waarden in de tabel geven de gemiddelde a£standen weer 
tussen de betref£ende a£delingen. (zle bijlage 5.~~.) 
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1.6. PRODUKTIVITEITS BESCHOUWINGEN. 
============================== 

Om een beeld te verkrljgen van de hoeveelheid materiaal cg. 
halfprodukten dat door de afdelingen stroomt, is een 
materiaal stroom schema opgesteld. (zie bijlage 5.4) 
Door de cijfers van de vorige jaren op dezelfde manler ult te 
zetten hebben we een overzicht verkregen in de produktie 
stijging of daling en ook een globaal inzicht in de 
hoeveelheden afval per afdeling. 

AFVAL = INPUT - OUTPUT. 

Voor een beter inzicht te verkrijgen van de produktiviteit in 
1986, zijn overzichten gemaakt per periode. (12 werkweken 
zijn hier 13 jaarweken, de vakantie periode is weggelaten.) 

Hierin zijn het aantal produkten per manuur uitgerekend. 
Dit geeft een indruk van de produktiviteit per afdellng - en 
per periode. (zie bijlage 5.3). 
Het percentage werkuren t.o.v. de theoretische of weI 
normuren, is ook uitgerekend zodat we kunnen zien.of met een 
onder of overbezetting gewerkt is op de afdeling. 
Tevens is de produktiviteit van Centurion Roermond bekeken en 
weI als voIgt: 

Voor het totale bedrijf geldt; 

totaal aantal produkten gemaakt (gedeeld in de delerij) 
t.o.v. het totaal aantal uren besteed aan deze produktle. 
Hierbij worden ook de uren van de niet produktleve afdelingen 
in rekening gebracht. We zien dan het volgende verloop ( zie 
grafieken bijIage 5.5 ). 

Enkele kanttekeningen betreffende de overzichten. 

Duidelijk is de seizoens invloed in het grafiek 
zien, ook de produktiviteits verbetering in de 2e 
het jaar, die het jaar gemiddelde moet verbeteren. 

CENTURION AKKU. 
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In de gieterij zien we een stijging van de gemiddelde 
produktiviteit t.o.v. 1984 en 1985. In de pasteerderij zit 
men bijna aan een verzadiglngs punt daar de produktivitelt 
hier niet meer sterk fluktueerd. 

Om een indruk te krljgen hoe het ziekte % en verlof % invioed 
heeft op het aantal gewerkte uren t.o.v. de normuren, komt 
tot ulting in de tabel op bladzijde 14. 

Ook hier is voor 1986 een gedetailleerd overzicht opgesteld, 
zodat er met kwartaal cijfers gerekend kan worden. 

Oe ultschieter van het 3-de kwartaal heeft te maken met de 
verlo£ opnamen tijdens de vakantie periode. 
Oit gee£t een indruk van de totale beschikbaarheid van het 
personeels bestand tijdens de verschillende perioden. 
Vergelijkt men deze percentages met die van andere jaren dan 
liggen deze ongeveer in de zel£de orde van grootte. Hiermee 
kan men eventuele voorspellingen doen over de afwezigheids 
percentages voor de naderende perioden. 
01t i.v.m. te produceren aantallen en overhevelen van 
personeel van Venio naar Roermond of het aannemen van 
uitzendkrachten. 

(grafisch ziekte/verlo£ beeld verloop 
grafiek. ) 

zie onderstaande 

In de formatie afdeling is een daling van de gemiddelde 
produktlviteit te constateren t.o.v. 1985. 
T.o.v. andere afdeling moet men hier relatief meer uren in 
steken om een hogere produktie te krijgen, waarbij opgemerkt 
dient te worden dat hier een maximum aan zit i.v.m. 
procestijden. 

OJ() 
I, t iEk Vf£LD-,: f VRkl1NTiE 

1.0 10 

I 
I 

I 

I 
Wk.45 I 

i 3 

1:... (). 1/. THfOIL Wl.EiJ. 

t.D. I/. WGRIAEL UIlEN. 
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1.7. BEPALING ZIEKTE en VERLOF PERCENTAGE. 
===================================== 

De onderstaande percentages betref£ende ziekte en verlof, 
zijn bekeken t.o.v. de werkelijke en de theoretisch of weI 
norm uren. 
Het aantal uren ziek bestaat uit: uren ziek, verlof, 
langdurig ziek en vakantie. 
Om een goed beeld te verkrijgen hoe de verdeling is over het 
jaar, is voor 1986 een gemiddelde bepaald per periode van 12 
weken. 

langdurig 
JAAR. ziek 

1984 

1985 

1986 
tim 
wk49. 

verlof 

17.900 

16.240 

17.180 

norm 
uren 

77.600 

73.400 

69.775 

werkel. 
uren. 

58.128 

62.457 

61.125 

afw. 
van 
norm 
uren 

25% 

15% 

12% 

% tov. % tov. 
theor. werkel. 

23 31 

22 26 

24.6 28.1 

Ziekte beeld van 1986 per periode van 12 weken. 

afw. 
van 

WEEK. uren theor. werke 1. norm % tov. % tov. 
ziek werk uren. uren theor. werkel. 

-------------------------------------------------------------

01 tim 12 3647 16.355 14.414 12% 22 25 

13 tim 24 4436 17.850 14.364 20% 24 30 

25 tim 40 6047 21.548 18.755 13% 28 32 

41 tim 49 3050 14.022 13.593 3% 21.8 22.4 

We concluderen hieruit dat het 
ziekte, verlof etc, ligt tussen 
Het landelijk ziekte percentage 
gemiddeld op 14 % 

percentage afwezig, i.v.m. 
de 20% en 30%. 
voer de metaal industrie 1igt 

De waarden in de tabel geven een 
beschikbaarheid aan uren. 

indikatie 
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1.8. AFVAL PERCENTAGES. 
================== 

Bij het opstellen van de loodverbruik 
uitgegaan van de volgende gegevens: 

histogrammen is 

Uit de weekverbruik overzichten, zoals de 
verbruik staat en het mutatie formulier, 

controle materiaal 
voIgt het totaal 

verbruik aan grondstoffen. 
Door terug rekenen van het type 
norm gewicht verbonden is, kan 
bepalen wat verbruikt had mogen 

rooster, waaraan een 
men het toegestane 
worden. 

bepaald 
gewicht 

Hieruit voIgt een meer of minder verbruik. In deze verbruikte 
hoeveelheid zit tevens de gewichts hoeveelheid van het afval 
en het uitval. 

UITVAL = produkten die af~eurd worden of beschadigd zijn. 

AFVAL = grondstoffen die langs de machine vallen, verkeerde 
mengsels, slak etc. 

Daar in het afval een hoog percentage lood zit zijn aIle 
hoeveelheden terug gerekend naar aantal kilo's lood. Dit is 
belangrijk i.v.m. de kostprijs van het lood. daar rleze 
hoeveelheid wordt geretourneerd aa~ de toeleverancier. 

Dehoeveelheid die verbruikt is in de produkten voIgt uit: 
Hoeveelheid meer/minder verbruik minus de hoeveelheid lood in 
het afval. 

Bij de gieterij resulteert dit in een netto minder verbruik 
d.w.z. dat de roosters te licht worden gegoten dan de norm 
aangeeft. Oe hlstogrammen over het afval van de gieterij 
laten zien dat men van deze norm steeds meer afwijkt. 
Als we het afval percentage uitzetten tegen de tijd dan 
we een vrij stabiel afval percentage in de gieterij 
periode 7, juli, hierna zien we een flinke toename van 
afval. (zie histogrammen bijlage 5.7 en 5.8 ). 

zien 
tot 
het 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er na week 34 een 
ander kwaliteit lood is gebruikt. Men betrekt op het ogenblik 
geen lood meer van de nederlandse leverancier, maar van een 
duits omwerkings bedrijf. 
I.v.m. deze toename van het afval zijn mensen van deze duitse 
firma benaderd om een analyse te maken van het afval. 
In dit lood zitten waarschijnlijk meer verontreinigingen 
en/of toevoegingen dan in het eerder gebruikte lood. Deze 
komen boven drijven bij het smelten waardoor men meer afval 
krijgt. 
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Ook de temperatuurbeheersing van het loodbad 
leidingen heeft invloed op de hoeveelheld afval. 
Dit i.v.m. ultscheldlngen van stoffen in het lood 
lage temperaturen optreden. Uit het Ease diagram 
er reeds op een grensgebled wordt gewerkt. 

en toevoer 

die bij te 
blijkt dat 

Ook het type gietmachine heeft een invloed op de afval 
hoeveelheid. (roterende of plunjer glet machine.) 
Een roterende pomp machine pompt contlnu waardoor overloop 
noodzakelijk is en meer wervelingen ontstaan en dus meer 
doorbreking van de bovenlaag van het smeltbad. Gevolg is dat 
er meer oxidatie optreedt en dus meer a£val. 
Een betere controle op afval per machinetype zou men kunnen 
verkrijgen door het afval per machine b1j te houden. 

Zoals te zlen 1s in de histogrammen is de hoeveelheid afval 
sterk gestegen, dit ligt o.a. aan de fors gestegen produktie 
waardoor tevens meer afval ontstaat. 
Als we deze afvallen procentueel vergelijken met de 
geproduceerde hoeveelheid dan zien we toch een forse stijging 
van het a£val (as). (zie grafiek bijlage 5.9) 

Het gemiddelde meer verbruik aan lood bij de gietmachlnes Is 
redelijk stabiel (zle grafiek) en heeft een jaar gemiddelde 
van ongeveer 912 kg/week. Dit is ongeveer 2,25 % van het 
gemiddelde verbrulk. 
Oeze cljfers gelden v~~r 1986 van week 1 tim week 49: 

totaalverbrulk = 1.870.479 ~g. 

afval totaal = 80.086 kg. 

In de pasteerderij zien we lets dergelijks ook gebeuren. Hier 
zien we een toename van het meer verbruik, terwijl dit na 
periode 8 sterk afneemt. Oit meer verbruik zit hoofdzakelijk 
in een groter afval percentage. 
Oit kan een tijdelijke verschuiving zijn i.v.m. verandering 
van de chef. ter plaatse, en zal na verloop van tijd 
gestabiliseerd zijn. 
Door technische verbeteringen aan de installatie wordt dit 
afval percentage reeds terug gedrongen ( 8% - 5,3% - 3,9% 
2,9% ). Dit a£nemen van het a£val duidt op een betere 
begeleiding en beheersing van het produktie proces. 
Dat het proces nog niet goed wordt beheerst blijkt ult de 
hoeveelheden a£val die ontstaan. Het netto resultaat duldt 
hier op onderpasteren d.w.z. te weinig pasta in de roosters. 
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Overzicht mater1aal a£val hoeveelheden: 

GIETERIJ. 

1984. 

1985. 

werkel.verbruik. 

1.455.723 kg 

1.753.238 kg 

1986. 1.870.479 kg 
tim wk49 

PASTEERDERIJ. 

1984. 

1985. 

werkel.verbruik. 

1.681.383 kg 

2.025.430 kg 

1986. 1.948.160 kg 
tim wk49 

afval. 

74.167 kg 

62.176 kg 

80.086 kg 

afval. 

86.980 kg 

88.612 kg 

100.921 kg 

De totale jaarlijkse hoeveelheid afval neemt 
Gerelateerd aan de produktie gee£t dit ook een 
zient.a.v. 1984 en 1985. 
Dit duidt op een minder efficient werken. 
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3.5% 

4.3% 

percentage. 

5.2% 

4.4% 

5.8% 
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1.9. Sankey-Diagram. 
================ 

Door de platen aantallen per afdellng, zowel ingaand als 
uitgaand, inbeeld te brengen kunnen we een zgn. sankey 
diagram opstellen, zie bijlage 5.10. 
Oit geeft een snel inzicht in de materiaal cq. goederen 
stromen en de uitval hoeveelheden per afdeling. 
De getal waarden zijn afkomstig van de cumulatieve 
weekoverzichten. 
De percentages zijn bepaald t.o.v. de roosters die ult de 
gieterij komen.(100 %) 
De roosters die hier uitvallen worden weer omgesmolten. Dit 
brengt extra energie kosten met zich mee. 
Het meeste uitval ontstaat in de afdelingen pasteerderij en 
delerij. 

pasteerderij: 
delerij 

totaal 

1985 

5 % 
5,3 % 

1986 

5,6 % 
5,7 % 

11,3 % 

Deze waarden kunnen een enigszins vertekend beeld geven daar 
op het einde van het jaar aIle tussen voorraden worden 
weggewerkt, die nu nog in deze waarden verrekend zitten. 

We zlen dat het ultval percentage meer dan 11 % bedraagt wat 
een aanzienlljke hoeveelheld platen is op een totale 
produktle van 21 miljoen. 
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1.10. ENKELE AANTEKENINGEN BETREFFENDE DE PRODUKTIE OVERZICHTEN. 
========================================================== 

- Bij de produktie aantallen is uitgegaan van de totale 
produktie van zowel de roosters als het kleingoed. 
Als we kijken naar de produktiviteit per machine valt op dat 
in de gieterij sinds begin 1985 twee spultgiet machines staan 
die erg arbeids intensief zijn. 
Hierdoor wordt het totaal aantal werkuren relatief veel 
groter in vergelijking met het produktie aantal,waardoor we 
eigenlijk een verkeerd beeld krijgen van het aantal produkten 
per manuur. 
Wil men deze invloed elimineren dan zou de produktiviteit per 
machine type bekeken moeten worden. 

Ook bij het kwartaal overzicht is een flinke schommeling te 
contateren. 
Een verklaring hiervoor is dat we te maken hebben met een 
seizoen gevoelig produkt, waarop de planning en dus de te 
produceren hoeveelheden zijn afgestemd. Het aantal personeels 
leden blijft ongeveer hetzelfde maar worden in deze periode 
gebruikt voor minder productieve werkzaamheden. 

- Het percentage vermeldt in de tabel 1 blz.14 heeft betrekking 
op de verhouding tussen theoretische werkuren en werkelijke 
uren. 

Bij het overzicht van het ziekte beeld percentage is 
uitgegaan van het aantal uren ziek, verlof en Iangdurig ziek. 
Dit 1s bekeken t.o.v. het theoretisch aantal uren en het 
werk.elijk gewerkt aantal uren. 
Dit percentage zou lets moeten stijgen omdat we de laatste 
twee jaar te maken hebben met A.T.V. dagen die als verlo£dag 
in rekening zijn gebracht. 

- Bij de formatie en delerij afdeling zijn de werkuren van 1984 
niet expliciet bijgehouden, zodat hier geen gemlddelde 
bepaald kon worden. 
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- Ook blijkt de produktiviteit per a£deling niet erg constant 
te zijn. We zien dat de pasteerderij relatie£ constant is en 
dus eigenlijk aan een maximum produktie zit. Toch is deze 
machine erg storings gevoelig, waardoor vaak lagere 
produkties worden gehaald en dus het gemiddelde zakt. 
De £ormatie a£deling hee£t tot nu toe (10-'86) een lager 
gemiddelde, dit komt door seizoens invloeden en tijds 
gebonden procesduur in deze a£deling waardoor niet ineens een 
grotere produktie gehaald kan worden. M.a.w. een constante 
produktie het hele jaar door is hier op z'n plaats. 

1.11. CONCLUSIES. 
=========== 

- Naar aanlelding van de berekende waarden in de rendements 
analyse, Iijkt het mij raadzaam en nuttig om deze overzichten 
van de diverse produktie a£delingen automatisch te verwerken 
m.b.v. een computer-spread-sheet. 
Dit aIleen al gezien de tijdsbesparing die 
voortvloeit en de vaak dubbele werkzaamheden die met 
moeten worden uitgevoerd. Overzichten van de 

hlerult 
de hand 
diverse 

produktie grootheden zijn dan in een hand om dra&i voor. de 
dag te toveren. 
Te denken valt aan periode overzichten betre££ende werkuren 
en produktie hoeveelheden per machine of per afdeling etc. 

- Als deze gegevens ledere dag of week worden bijgewerkt kan 
men via een doorverbinding met de administratie, planning en 
inkoop in Venlo, een betere orderplanning en voorraad 
beheersings systeem hanteren. Men beschikt dan over 
Up-To-Date informatie. Ook de overzichten waarin het 
loodverbruik wordt berekend, zouden dan automatisch berekend 
kunnen worden. 

- Ult het totale overzlcht van Roermond voIgt dat het produktle 
aantal toeneemt. Het 15 de bedoeling dat in 1986 een 
produktle van 21 miljoen platen wordt gehaald. 
Gerekend vana£ week 38 betekent dit dat er gemiddeld 600.000 
platen per week ge~eeld moeten worden. 

Dag 2Q 



V~~r 1987 1s een produkt1e gepland van 24 m1ljoen platen. 
A.d.h. van de huidige gegevens valt uit te rekenen, dat op 
het ogenblik op een niveau van 85 a 90 % van de optimale 
produktie capaciteit wordt gewerkt. D.w.z. dat diverse 
afde11ngen als bottle neck gezien moeten worden, waardoor de 
produktie niet verder uitgebreidt kan worden. 
Dit zijn achtereen volgens de £ormat1e a£deling te Roermond, 
die een bepaalde capaciteit heeft en tijd gebonden is i.v.m. 
de procestijd. 
Dit bijkt uit de verhoudings verschuiving van de geformeerde 
en de container platen, deze was 2/3 en 1/3 en is nu bijna 
aan elkaar gelijk. 

Oit zelfde geldt voor de afdeling in Venlo waar de lading 
wordt aangebracht. 
De loodstof produktie in Roermond bedraagt maximaal 200 
kg/uur. Hierdoor is de produktie verhoging ook gebonden. 
De optimale produktie grootte is dat produktie aantal waarbij 
men zoveel mogelijk produceert met zo weinig mogelijk 
financiele middelen. 
De toename van de marginale kosten is bij dat aantal 
minimaal. 
Gaat men hier overheen dan kost het produkt meer door de 
extra inspanningen die men hiervoor heeft moeten leveren. 
Bereikt men dit punt dan zal men moeten overwegen om het 
bedrijf uit te breiden. 

Als voor het produktie jaar 1987 een vlakker verloop in de 
produktie grafiek , d.w.z. een constant produktie nlveau, 
wordt bewerkstelligd zal men veel rustiger kunnen werken. 
Het gemiddelde week produktie kwantum zal dan ongeveer 24 
miljoen gedeeld door 48 werkweken is plusminus 500.000 platen 
per werkweek bedragen. zie onderstaande grafiek. 

'PRo:h. 
MillO 

1 

PtK~JJrif EN ssi l:o£l\JS,. 
'PP..6bLtKTiE TEKU,&Ur:lL. 

Oit 1s met de huidige kapaciteit goed te reallseren. 

kW~RTr1RL. 

Men is dan gedeeltelijk van de situatie, hollen en stilstaan 
in de produktie af. 
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Door de werknemers in de vakantie periode gespreidt vrij te 
geven kan er toch door geproduceerd worden ofschoon dit 
minder zal zijn dan de geplande hoeveelheid. 
Door het produktie niveau in de daarop volgende perioden lets 
hoger te leggen kan deze vermindering weer vereffend worden. 

- Met de hand geschreven informatie vergt veel tijd en 
bron van vergissingen. 
Vooral de aantallen platen die verstuurt worden 
Roermond en het aantal dat verbruikt wordt in Venlo 
niet. 

is een 

vanuit 
kloppen 

Dit voIgt uit de voortdurende vraag naar platen terwijl 
Roermond al meer platen stuurt dan eigenlijk verwerkt kunnen 
worden. Een betere telling of kontrole op afvallen is hier 
nodig. 

- De werkelijke voorraad en onderhanden werk wijken aanzienlijk 
van de handmatig verkregen gegevens af. 

- Het is vaak bijzonder moeilijk de stand van een bepaalde 
order, naar aanleiding van een klantenvraag, vast.te steLlen. 

- Het adminlstratleve gedeelte van het uitsplitsen van werkuren 
is zeer arbeids intensief. Dit komt door de ploegen dienst en 
overwerkuren waarvoor verschi lle-nde loontar ieven ge lden. 
Ook de uren verantwoording per afdeling met inbegrip van 
onderlinge uitwisselingen, is erg omslachtig daar de 
informatie hiervan vaak ontbreekt. 
Automatische verwerking van de tijdstempeling zou hier niet 
misstaan. 
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2.1. INFORMATIE VRAGENLIJST. 
======================= 

Deze vragenlijst is opgesteld om in£ormatie te verkrijgen van 
de diverse afdelings personen, om hiermee het informatie 
uitwisselings patrnon in beeld te brengen. 
Dit in beeld brengen gebeurd o.a. in het compositorisch 
schema en in£ormatie matrix. 

- Onder welke a£deling vallen uw werkzaamheden ? 

- Hoeveel mensen werken in uw a£deling ? 

- Welke soorten gegevens gebruikt u, en hoe is 
deze informatie vastgelegd ? (schrift. of 
mond.) 

- Van wie verkrijgt u deze gegevens ? 

- Voor welk doel worden de gegevens gebruikt ? 

Vindt u dat er informatie ontbreekt om 
doelmatig te werken ? 

Gebruikt u zelf gemaakte overzichten of 
bonnen? 

Aan wie stuurt u de informatie door ? 
(schrift. of mond.) 

- Wat 1s hiervan de frequentie ? 

- Brengt u veranderingen aan op blnnengekomen 
informatie formulieren ? 

- Krijgt u in£ormatie tijdig doorgespeeld? 

Hoeveel tijd besteed u 
administratieve bezigheden ? 

gemiddeld 

- Hoe houdt u de grondstoffen voorraad bij ? 

aan 

- Moet er vaak worden bij/ of omgesteld worden 
in uw a£deling ? 
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- Moet het produkt dat uit uw a£dellng komt aan 
bepaalde normen of eisen voldoen, en wie 
controleerd dat ? 

- Op welke gegevens baseerd u de bestelgrootte 
van grondstoffen ? 

- Wle krijgt een copy van de bon van aangeleverd 
materiaal ? 

- Bevindt zich in uw a£deling een geleide papier 
of een herkennings drager bij de produkten ? 

- Moet er lets ingevuld worden op dit papier ? 
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2.2.1. INFORMATIE GEBEUREN n.a.v. INTERVIEW. 

2 . 2 . 2 . 

===================================== 

De platen die in Venio nodig zijn voor de montage worden in 
Roermond gemaakt. 
De levering per dag wordt door middel van een memo 
meegegeven aan de chauffeur van de vrachtwagen. 
Deze gee£t zijn bon a£ aan de chef van de expeditie. 
De chef maakt van de geleverde platen een bon in drie-voud: 

l)-administratie Venio. 
2)-chef expeditie. 
3)-administratle. 

De bon wordt in Venio cummutatie£ verwerkt in een 
computerlijst. Hier wordt berekend hoeveel produkten gemaakt 
moeten worden en de lever datum bepaald. 
Deze computer plan lijst komt wekelijks naar Roermond, 
hieruit wordt het aantal te produceren platen en type gehaald 
en op een planbord geschreven in het bedrijfsbureau. 
De planning van het bedrij£sbureau bestaat uit het vooruit 
kijken van plusminus twee weken, welke type platen dan 
gevraagd worden op de computerlijst van Venlo. 
Aan de hand hiervan en in over leg met de andere afdelingen 
wordt het aantal vastgesteid. 
Ook is het aantal afhankelijk van het aantal pasta's die 
gemaakt worden. De menger zal eerst leeg moeten zijn alvorens 
met een ander type te kunnen beginnen. 
Zodoende ontstaat er ook een tussen voorraad roosters tussen 
de gieterij en de pasteerderij. 

Daar op het ogenblik met een achterstand gewerkt wordt, 1s 
het aantal te pasteren roosters op max1maal gesteld. 
Hierdoor moet de voorraad grondstof ook maximaal ZlJn, de 
bunkers vol. (bestelling gemiddeld twee maal per week). 
De levering van lood geschiedt via een afroep order. 

In de gieterij wordt op het 
formulier waar op de nodige 
Dit formulier gaat mee met 
magazijn. 

ogenblik gewerkt met een geleide 
Informatie ingevuld moet worden. 
de roosters naar het tussen 

Als in de pasteerderij een hoeveelheid roosters nodig is, 
worden deze uit het tussen magazijn gehaald, er blijft echter 
ook een gedeelte liggen. Op dit punt in de £abricage wordt 
het geleide papier weggegooid. 
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2 .2. 3 . 

2.2.4. 

In de pasteerderij wordt via een witte bon (duplo) het aantal 
roosters, dat gepasteerd is, bijgehouden. 
Op deze bon staat het type nummer . en het aantal plus het 
weeknummer met reknummer vermeldt. Een party roosters is na 
het pasteren over meerdere rekken verdeeld .zodat er 
volgnummers ontstaan. 
M.b.v. deze wittebonnen wordt op het bedrijfsbureau de 
dagstaat ingevuld. Oe duplo blijft in de afde'ling. 
Hier wordt op de rekken een sticker geplakt waarop een code 
staat van weeknummer en reknummer, omdat het geleide papier 
reeds verdwenen is. 

Na de broeioven en de droogkamer vindt weer een splitsing van 
de rekken plaats. We hebben nml. ge£ormeerde en ongeformeerde 
platen. Oat wil zeggen dat een partij produkten van een zeker 
type wordt opgedee~t. Op het ogenblik wordt met krijt op een 
plaat geschreven om welk weeknummer en· reknummer- het gaat. 
Oit is afkomstig van de kwaliteits controleur en staat op een 
plaat. 
Bij de niet geformeerd~ platen gaat de rek naar de delerij 
alwaar ze gedeelt worden en in kisten geplaatst. Hier wordt 
een memo op de kist geniet ,waarop men type en hoeveelheid 
zet. Type bepaling door herkenning van het produk. 
In de delerij wordt aIleen het type plaat en h~t aantal 
genoteerd in een bonboekje i.v.m. bijhouden geproduceerde 
hoeveelheid. 

Oe te formeren platen worden in bakken, elek 1 s, geplaatst in 
de formatie hal. 
Hier wordt bijgehouden in welke bakken de verschillende 
typen platen worden geplaatst. Ook hier treedt een deling op, 
omdat een rek meer plat,en bevat dan er in een elec geplaatst 
kunnen worden. 
Hier vordt op het einde 
zijn) met krijt de code 
i.v.m. beproevlng van 
gebracht. 

van de bewerking (als de platen droog 
opgeschreven, dit doet de laborant 
de kwaliteit, en naar de delerij 

Hetgeleide formulier dat hoofdzakelijk bedoeld 1s als 
conttole staat, is allahg verdwenen. 
Redenen hiervoor waren, we hebben er geen~ tijd voor en de 
werkomstandighede zijn dudanlg dat een papler snel vervuild 
en men moet veelal met buitenlands personeel werken waarbij 
het moeilijk is in het nederlands te converseren Iaat staan 
dat deze mensen nederlands moeten schrijven. 
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2.3. Conciusies n.a.v. gehouden interview. 
===================================== 

Uit het gehouden interview blijkt dat de algemene begeleiding 
tijdens de plaatproduktie niet geweldig is, en hier zeker 
verbetering in zal moeten komen wil men de produktie beter 
kunnen sturen en de kwaliteit van het produkt wil verbeteren. 
Dit ook met de in de toekomst verwachtte norm die gesteld 
gaat worden aan accu's waarbij men moet kunnen nagaan hoe de 
produktie parameters, temperatuur, vochtigheid, tijd etc. bij 
bepaalde produktie serle's is geweest. 

De informatie komt gedeeltelijk uit de produktie a£delingen, 
aIleen is deze informatie vaak niet goed vastgelegd. Veel 
informatie overdracht vindt mondeling of m.b.v. een memo 
plaats. 
Hierdoor ontstaat vaak verwarring of fouten die veel tijd 
vergen voorleer men weet waar de bron van de fout zit. 
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2.4. HET COMPOSITORISCH SCHEMA. 
========================== 

Het compositorisch schema bevat de administratieve elementen 
van de stuur- en regelsignalen. 
Via het compositorisch schema kunnen o.a. de volgende vragen 
beantwoord worden: 

- plaats waar de informatie ontstaat. 
- benodigde voorgaande informatie. 
- procedures, hoe verloopt de informatie. 
- soort informatie, mondeling of schriftelijk. 
- waar gaat de informatie naar toe. 
- aantal formulieren (1,2, ... n-voud). 

Er is een onderscheidt gemaakt in materiaal stroom en 
produktie stroom informatie. Zodoende twee schema's. 
De gebruikte symbolen in dit schema worden hieronder 
verklaard. 

symbolen: 

.". ......, 
RF':]). 

- Afdeling (hoofdblok) . 
., 

- Mondelinge informatie overdracht. 

- Schriftelijke informatie overdracht. 
X = soort drager n = 1,2, ... n-voud. 

- splltsen lnformatle. 

- Samenvoegen informatie. 
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- Tijdelijke opslag. 

- Langdurige opslag. 

- Informatie stroom bij overgenomen info 
van ene drager op andere . 

- Formulieren stroom . 

- Voorgaande procedure niet afgebeeld. 

- Verdere procedure niet a£gebeeld. 

Het informatie systeem Is opgesplitst in twee gedeelten nmI.: 

- informatie over, materiaal verbrulken. 

- informatie over produktie hoeveelheden. 

2.5. INFORMATIE MATRIX. 
================== 

In een informatie matrix gaat men de informatie behoefte en 
typen informatie rangschikken. 
Hierin worden het ontstaan en de bestemming van de informatie 
aangegeven. Hlerdoor krijgt men een snel inzicht hoe de 
informatie verloopt binnen een bedrijf. 
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2.6. VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 
===============================:======== 

De afkortingen 
schema's staan 
formulieren. 

AB 
AOM 
CMV 
COMP.L. 
DPD 
DPF 
DPG 
DPP 
IS 
LE 
MF 
MONO. 
PGK 
VB 
VF 
WLV 
WPG 
WPO 

die gebruikt 
voor de 

zijn in 
volgende 

de kompositorische 
informatie stroom 

a£val bon. 
a£roeporder melding. 
controle materiaal verbruik formulier. 
computerlijst verwachtte aantallen. 
dag produktie delerij a£deling. 
dag produktie formatie afdeling. 
dag produktie gieterij afdeling. 
dag produktie pasteerderij a£deling. 
in£ormatie sticker. 
levering expeditie. 
mutatie formulier. 
mondelinge informatie overdracht. 
produktle geleidekaart. 
vrachtbon. 
voorraad formulier. 
werkel i jk loodverbrulk en voorraqd forml.. 
week produkltie gieterij afdeling. 
week produktie overzicht £ormulier. 
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2.7. ANALYSE COMPOSITORISCH SCHEMA EN INFORMATIE MATRIX. 
================================================== 

Uit het produktie begeleidings systeem voIgt dat er eigenlijk 
geen sprake is van een begeleidings systeem van het produkt. 
Als we de produktie nalopen zien we dat de begeleiding 
stagneert bij of na de pasteerderij. Op dit punt is de 
bestaande geleidekaart, PGK, verdwenen. 
Er wordt hier in de produktie verder gewerkt met stIckers, 
zodat een rek nog herkend kan worden. 
Deze zijn echter niet betrouwbaar i.v.m. verwissellngen van 
de rekken. 

Als er na de delerij klachten komen, is er geen enkele 
terugkoppeling op de kwaliteit van het proces mogenlijk. 
Uit ervaring en inzlcht weet men dan ongeveer een uitspraak 
te doen betreffende het tijdstip en persoon van produktie. 
Om dit te voorkomen zal er een identificatie drager mee 
moeten van begin (gieterij) tot einde (expeditie) van de 
produktie. 
De informatie die uit het bedrijf komt en verzameld wordt op 
de administratie, (zie compositorisch schema en informatie 
matrix), is voldoende voor een kwantitatieve analyse van de 
produktie. 
Aan de kwalitatieve informatie is nog wel het een en ander te 
verbeteren, dit is mogenlljk door toepassing van het 
begeleidings formulier. 
Bij de verwerking van deze gegevens op de administratie zou 
men efflcienter kunnen werken door het automatiseren_ van 
standaard bewerkingen die periodiek terugkeren. 

2.8. WEEK OVERZICHT FORMULIER. 
========================= 

De produktie aantallen worden weI bijgehouden, aIleen de 
Indellng van het nu gebrulkte week overzlcht formulier is 
niet overzichtelijk ingedeeld i.v.m. eventuele verdere 
verwerking op de computer. 
V~~r een betere indeling van het £ormulier wordt verwezen 
naar bijlage 5.1~. 
Hierin is het type plaat op een lijn geschreven 
a£delingen, dit is gemakkelijker bij het invoeren 
een spread-sheet. op een PC. zie voorbeeld bijlage 

voor aIle 
in bijv. 

5.11. b. 
Men kan de dag gegevens koppelen aan week en perlode 
overzlchten. 
Omdat het aantal typen meer Is dan op een formulier 
geschreven kan worden kunnen twee formulieren gemaakt worden, 
een voor de courante typen CP-DF en EF, en een voor de 
incourante typen. 

Ook is een nieuw instel formulier gemaakt voor de 
van de branders van de pasteer oven, zodat 
temperatuur regeling per plaattype ingesteid kan 
bijlage 5.12.b) 
Dlt moet ten goede komen aan de kwaliteit van de 
Het instel formulier hangt naast de oven in 
a£deling. 
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3.1. INLEIDING BEDRIJFSINFORMATIE STROMEN. 
===================================== 

Ult het vorige hoofdstuk 1s duidelijk geworden dat het nogal 
schort aan de informatie uitwisseling en kwaliteit van deze 
in£ormatie. 
Vandaar dat er in dit hoofdstuk meer aandacht wordt besteed 
aan de integratie van informatie stromen in een bedrijf. 

Doordat er veel tussen voorraden zijn, renteloos kapitaal, 1s 
er weinig ruimte in de fabriek aanwezig. De palletten, met 
een bepaald type rooster, worden hierdoor niet meer op de 
juiste plaats gezet, maar daar waar plaats is. 
Hierdoor ontstaan verwisselingen en nodeloos verplaatsen van 
de voorraad. 
Vaak zijn roosters aanwezig die niet gevraagd worden op de 
planlijst. Deze roosters blijven vaak veel te lang in de 
bu££ervoorraad staan en nemen hier plaats in beslag. Door de 
produktie van deze typen beter te sturen kunnen kleinere 
voorraden aangehouden worden en verkrijgt men meer plaats. 

De grote 
afstemming 
doordat de 
het aantal 

buffervoorraden ontstaan omdat er geen goede 
is tussen de machines i.v.m .. calamiteiten en 
hoeveelheid te pasteren platen vaak verschild met 
gegoten roosters. (zie hoofdstuk 1.4) 

Om de verwisseling van roosters te voorkomen is e~n yak yrij 
gemaakt waar de gieters hun palletten neerzetten, waarna de 
chef het begeleidings formulier verder invuld en het pallet 
op de juiste plaats neerzet. 
Het begeleidings formulier wordt in een plastic mapje bij de 
roosters gelegd. (zie bijlage 5.12 ). 
Op dit formulier komen die informatie gegevens te staan die 
van belang ZlJn en volgen uit informatie matrix en 
compositorisch schema. 

Vanaf dit punt moet verder gewerkt worden aan een produktie 
informatie systeem. 

I1RTeAiRL£H. 

1:JD€LSTl'iLiJl6£N EN 
E£?E?R K i ~6£ Af. 

~ 
\ 

iAiTERJI£ 
fI<! rh.:: s 1 I 

1>Ro.:hU\(:fiE I 
__ -.J 
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3.2. INTEGRAAL INFORMATIE SYSTEEM. 
============================= 

Van belang is een goede norm stelling en bewaking van het 
produktie niveau en wekelijkseplanningen en verwachtte 
produktie hoeveelheden. 

Bij veranderingen van de vraag zullen slinger effecten bij de 
hoeveelheden te produceren produkten ontstaan vanuit de 
laatste schakel in de keten naar de eerste. 
De produktle zal blijken na te ijlen op de werkelljke vraag. 

Binnen een onderneming hebben vele bedrijfsfuncties, met name 
op beheersings nivo, invloed op de besturing van de 
goederenstroom en de daarbij behorende in£ormatie stroom. 
Aangezien input, verwerking en output van goederen een proces 
vormen is het noodzakelijk aIle bewegings en opslag 
activiteiten te coordineren en te bewaken. 
Ook om de kosten van de goederen stroom integraal te bewaken. 

Hulpmidd~len om via een integrale benadering de situatie 
systematisch te verbeteren zijni 

Organisatorische integratie van goederen stroom 
besturingsactiviteiten. 

- Integratie van de in£ormatie systemen en. proced~res 
waarmee de goederen stroom wordt bestuurd. 

---. Integrale besturing goederenstroom. 
\-- ....... ,-
I I 
, I 
I I 

... Integraal voorraadbeheer . 

PRODUKTIE~~~~~ 

£abricage 
Roermond. Venlo. 

£abr iease ioo 

=voorraad. 

=onderhanden werk. 
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~.3. BEPALING INFORMATIE BENODIGD VOOR 
PRODUKTIE BEGELEIDINGS FORMULIER. 
================================= 

We kunnen drle mogenlijkheden onderscheiden in formuller 
stromen die informatie verschaffen. 

- formulieren a£gestemd op de informatie gever. 
- formulieren afgestemd op 

formulieren afgestemd 
stromen. 

de informatie ontvanger. 
op gebundelde informatie 

Kenmerk van de eerste twee is dat het aantal formulieren vrij 
groot is en verschillend. 
Bij de 3e-methode is een relatief gering aantal formulieren 
in omloop omdat meerdere informatie gevers hun informatie 
achter een volgens op het zelfde formulier invullen. 
Hler gaat de voorkeur naar ult. 

Uit het oude in£ormatie systeem kunnen conclusies getrokken 
worden. Hieruit volgen ook de eisen voor het nieuwe 
informatie systeem op het gebied van: 

- voorzlenlngen 
- betrouwbaarheid. 
- beschikbaarheid. 

3.4. Produktie geleldekaart. 
======================= 

Als er met een geleide kaart gewerkt wordt dlent deze om de 
werkstukken te herkennen ook al hebben zel tijdens de 
produktie een gedaante verwisseling ondergaan. 
Op deze kaart kunnen diverse aantekeningen worden gemaakt ten 
aanzien van de ondergane bewerkingen, controles, uitval en 
dergelijke. Deze kaart blijft vanaf de grondstoffen tot aan 
het gereed produkt meegaan. 
De geleidekaart die bij de gieterij gebruikt wordt (zie 
bijlage 5.12.a), is in principe goed o£schoon de indeling nog 
weI verbeterd kan worden i.v.m. gemak in te vullen parameters 
en waarden. 
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Doordat we bij het proces vaak te maken hebben met een 
opdeling van de begin hoeveelheid, is het op het ogenblik 
moeilijk om na verloop van tijd nog een indicatie te vinden 
omtrent welke serie oorsponkelijke roosters het gaat. 
Dit terug grijpen op de informatie is noodzakelijk i.v.m. de 
kwaliteits beheersing van de produktie. 

Onder kwallteits beheersing verstaat men de operatlonele 
technieken en activiteiten die noodzakelljk zijn voor het 
handhaven van de geeiste kwaliteit van een produkt of proces. 

Maar tussen liggende informatie kan nog niet worden 
vastgelegd. 
Hiermee kunnen we geen kwaliteits-systeem verkrijgen. 
Hieronder verstaan we een stelsel vastgelegde bedrijfskundige 
procedures en regels dat ten doel heeft te verzekeren dat een 
produkt of proces aan de gestelde eisen voldoet. 

Dus zal er een informatie drager mee moe ten gaan waardoor 
een informatie bron verkrijgen waaruit we kunnen nagaan 
iets verkeerd is gegaan, zodat er daar iets aan gedaan 
worden. 

we 
waar 

kan 

Hiermee kunnen we dan een soort kwaliteits borging, dat is 
het op peil houden van het kwaliteitssysteem met inbegrip van 
het aantonen dat dit kwaliteitssysteem aan de voorwaarden 
voldoet, verzekeren. 
Ook de laborant zal op deze manier, door notaties op de 
informatie drager, meehelpen aan een stukje kwaliteits 
verbetering. 

3.5. WERKEN OP ORDER OF CONTINUE. 
============================ 

De computer bestelformulieren en de stickers om op order te 
gaan werken bestaan reeds maar worden nog nlet toegepast. 
Als we het proces bekijken zien we dat er zeer moeilijk op 
bestelordergrootte geproduceerd kan worden. 
De moeilijkheid zit hier o.a. bij de pasteerserij waar men 
met een mengsel werkt. Al naar gelang het type plaat 
(positief of negatief) bevindt zich een mengsel in deze 
machine. Wil men een ander type plaat draaien op deze 
machine, dan moet men eerst het geheel schoon maken. 
Henging van pos. en neg. pasta mag niet. Men werkt met een 
machine, met twee machines zou men positief en negatief 
gesmeerde platen gescheiden kunnen houden. 
Het is dus ondoenlijk verschillende orders een voor een af te 
werken waarin dezel£de type platen in voorkomen i.v.m. de 
omsteltijden. 

CENTURION AKKU. pag.38 



Oaarom wordt uitgegaan van de cumulatieve hoeveelheid typen 
platen van aIle orders samen die vermeldt staan op de 
HPP-lijst (hoofd produktie planning) van Venio. Oeze lijst is 
verkregen door de order explosie van de binnen gekomen orders 
op de afdeling verkoop. 

Zou men de platen per order in een bak plaatsen, dan doet 
zich het-probleem voor dat men positieve en negatieve platen 
in een bak zou moeten plaatsen. Hier moet men erg voorzichtig 
mee zijn in verband met ontladings > gevaar (isolerend 
opstellen). Als de platen in aparte bakken worden geplaatst 
nemen ze onbenutte ruimte in, half gevulde bakken, en kans op 
breuk tijdens het transport. 

Gezien de hoeveelheid platen is de vrije ruimte acceptabel. 
Bij het inbouwen in Venlo ontstaat breuk zodat er meer platen 
geleverd moeten worden dan de ordergrootte aangeeft (plus 
minus 10 % meer). 
Ais nu niet aIle platen gebruikt worden bIijft een restant 
over dat ook opgesiagen moet worden of retour gezonden naar 
Roermond. Oit brengt administratieve werkzaamheden met zich 
mee. 

We kunnen weI na de delerij de produkten per 
een kist doen. 

bon. 

be$tellln~ in 

Hierbij komt dan een copy van de afgifte 
Oeze afgifte bon blijft bij de platen in 
Een nadeel is dat er veel verhuist 
expeditie ruimte als de orders niet 
a£geroepen. 

de expeditie. 
moet worden 
op volgorde 

in de 
worden 

om de bestellingen klaar te zetten. 
Voordeel is dat men nu met order nummers kan 
Venio een soort canban binnen komt met aIle 
voor een order. 
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1.6. OPMERKINGEN BETREFFENDE PLANNING ORDER VERWERKING. 
================================================== 

Bijwerken van de planlijst is van tijd tot tijd zeker 
noodzakelijk. 

In de planningslijst wordt nog geen rekening gehouden met 
maximale produktie niveau's van de afdelingen. 
Men telt gewoon op (bv. de formatie afdeling heeft een 
bepaalde maximum capaciteit). Hierdoor ontstaan situaties 
dat de ene week te veel en de andere week te weinig produkten 
op de lijst staan. 

Men wijkt van deze lijst a£ als de onderdelen zoals bakken en 
stoppen, nog niet aanwezig zijn in Venlo. Hierdoor wordt een 
ander type plaat gevraagd in Roermond die niet gepland stond. 
Daar dit regelmatig gebeurt lijkt het raadzaam betere 
raamorders a£ te spreken met toeleveranciers. 
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3.7. OROER TYPEN. 
============ 

Bij de afdeling verkopen in venlo komen de orders binnen. 
Oeze orders kunnen in drie soorten verdeeld worden nml.: 

1e lijns orders, dit ZlJn orders waarvan het afname 
patroon, over het jaar gezien, constant is. 
Oit zijn o.a. orders van firma's zoals Volvo, Scania, 
Oaf-trucks etc. 

- Orders van C.V.K. (centraal verkoop kantoor). Hier 
worden orders binnen gehaald van o.a. Toyota, deze 
orders hebben geen constant afname patroon, maar hebben 
een seizoensafhankelijke vraag. Het kwantum is hier goed 
in te schatten. 

- Als derde soort order hebben we de verkopen van 
eigen centurion dealer net. 
Er zijn z'n 31 service stations in Nederland en 
service stations in Belgie. Oeze verkopen zijn 
seizoens afhankelijk, en de hoeveelheid is gebaseerd 
statistische analyse omdat het verkoop kwantum hier 
stochastische grootheid is. 

het 

vijf 
ook 

op 
een 

Voor een schematische weergave van het orderverioop binnen 
Centurion Venio wordt verwezen naar een eerder verschenen 
versiag van dhr. Houben. 
Als we deze verkopen grafisch uitzetten tegen de tijd, 
krijgen we ongeveer het volgende produktie verloop te zien. 
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We zien hier dat het werkelijke produktie verloop nogal 
afwijkt van de voorspelling. 
Oit komt o.a. doordat in het voorjaar van 1986 een produktie 
vermindering werd aangebracht en voor de vakantie periode een 
ombouw periode hee£t plaats gevonden zodat er produktie 
vermindering ontstond. 
Om deze achterstand weer in te lopen, zal men zeker de 
laatste perioden van 1986 een hogere produktie moeten halen. 
( ongeveer 600.000 platen per week). 
Moeilijkheid hierbij is dat men een achterstand hee£t van Ie 
lijns orders, waarmee de computerplanning geen rekening 
houdt. Al deze orders worden door gestuurt naar de afdeling 
planning. Hier worden de orders in onderdelen uit elkaar 
gerafeld (order explosie) en op de planlijst bijgevoegd. 

+ 
1>irH£1J paXI<€1 

l 

Oeze planlijst (Hoofd Produktie Programma) geeft dus in de 
tijd aan, wat, hoeveel en wanneer geleverd moet worden. 
Ais de computer p~anning eenmaal klopt, nu wordt nog veel 
afgeweken hiervan, dan heeft men een houvast hiel;'aan voor de 
interne produktie planning. 

3.8. INFORMATIE OELING. 
================== 

GIETERIJ: 

Roosters worden door verschillende gieters gegoten 
en op een zelfde pallet neergelegd. Hierdoor wordt 
informatie bij elkaar gevoegd. 
Om deze weer te kunnen terug koppelen naar de 
gieter is een indicatie per persoon noodzakelijk. 
Oit kan gerealiseerd worden door een kleur code op 
het rooster aan te brengen. Het geleide formuller 
wordt door de a£delings chef verder ingevuld en op 
het volle pallet gelegd. 
Van hleruit gaan de produkten naar een tussen 
opslag. 
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PASTEERDERIJ: 

FORMATIE: 

Hie~ wordt een bepaald type ~ooste~ 

het tussen magazijn. De hoeveelheid 
wo~dt is afhankelijk van de planning 
mengsels. 

geb~uikt uit 
die gebruikt 

en het aantal 

Vanaf 1 pallet wo~den ongevee~ 4 ~ekken gepastee~d, 
deze ~ekken worden op elkaar gestapeld en naar de 
b~oeioven gebracht. 
Hier kan men dus volstaan met 1 formulier. 

Na deze proces stap worden de platen geformee~d of 
gedeeld als container platen. 
V~~r het formeren zijn 6 elek's ter beschikking. 
Hier wordt reeds opgeschreven welke typen platen in 
welke elek zitten. Dit kan dan op het geleide 
formuller geschreven worden. 
Dit formulier plaatst men daarna in een schappen 
kast of bordo 

ELEe 1. EL£(. 1. • l •• . . E'lE<! 6 

- - -------. - --- --
./ 

Na de formatie worden de platen op droog ~ekken 
geplaatst. Deze bleden minder plaats dan de pasteer 
rekken. D.w.z. dat de hoeveelheid platen van een 
rek van de pasteerderij op drie rekken geplaatst 
wordt na de formatle. Hier hebben we dus eigenlijk 
drie copyen van het gelelde formuller nodig. 
Ook is hierdoor de informatie voor de laborant 
gemakkelijker te vinden. 
Hij gebrulkt het formulier "geblokkeerd" als de 
produkten op de rek niet aan de norm voldoen. 
Hierna wordt het geleide formulier bij de zojuist 
gefo~meerde platen gelegd. 
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DELERIJ: 

Ook bij de droog ovens kan men op soort gelijke 
manier werken. 

Hierna komen de geformeerde platen in de delerij 
waar ze in kisten worden geplaatst. In een kist 
kunnen 3000 a 3500 platen. Dus voor 3 rekken zijn 
2 kisten nodig. M.a.w. weer twee formulieren . 

3.9. Informatie terug koppeling. 
========================== 

Uit de gegevens die hierdoor voorhanden komen kan men 
eventuele dagoverzichten maken. 
De informatie hiervoor ligt in de schappenkasten bij iedere 
afdeling.{zie schets v~~r plaatsing schappen kasten.) 
Door deze gegevens te verwerken kunnen overzichten verkregen 
worden op gebieden als: 

- Machine bezetting. 
- Opdracht vooruitgang overzichten. 
- Voorraad bestanden. 
- De verandering van de voorraden in de fabriek. 
- etc. 
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3.10. BEPALING ONTKOPPEL PUNT. 
======================== 

In het besturings concept speelt het ontkoppelpunt een 
centrale rol. 
Het ontkoppelpunt scheidt het op klanten orders gerichtte 
gedeelte van de organisatie van het op planning gebaseerde 
deel van de organisatie. 
In het algemeen zal het ontkoppelpunt samen vallen met een 
hoofd voorraadpunt. 
stroomafwaarts van het ontkoppelpunt zijn in principe geen 
voorraden, terwijl stroomopwaarts aIleen voorraden zijn waar 
het economisch verantwoordt is. 

Door de ligging van het ontkoppelpunt zo ver mogelijk bij het 
begin van de produktie te leggen, zijn er zo min mogelijk 
voorraad punten in de produktie noodzakelijk. Hierdoor zal de 
levertljd toenemen. 
Dit is te verwezenlljken blj de Incourante typen die op 
voorraad Iiggen bij de gieterij, alwaar ze op afroep worden 
weggehaald om te pasteren en te formeren. 
Het gaat hier om ~ 20 % van de totale produktie. 
Hier kan geproduceerd worden op order of weI mbv. een 
produktle kanban. 

Het ontkoppelpunt voor de courante typen± 80%, ligt bij de 
centrale voorraad bij de expeditie. Eind produkte~ worde~ op 
voorraad gehouden aan het einde van het produktie proces en 
van daaruit direkt verzonden, omdat deze typen constant 
worden gevraagd en dUs continue worden geproduceerd. Het 
betreft hier ± 80 % van de totale produktie. 

'PRO.buKri£ OJ:> 9.p. .... kLRNT G.ERic.HTTE 
AL'! Ii \J i TE jrE fJ . 

De 11gg1ng van het ontkoppelpunt is afhankelljk 
levertijd en de doorstroomtijd. 
Door het bedrijf flexibeler te maken, en dus 
doorlooptijden, kan men het ontkoppelpunt stroom 
verplaatsen en dus voorraden goedkoper maken. 
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De rislco's verbonden aan de ligging van het ontkoppelpunt 
kan men grafisch weergeven. 

~IJ},:;)ER NEHiA:l65. 
1ti 5i (Q'!S, 

uE \U>:l)JJ:bEJJ 
AAJJ·· ... 

• •• 101£T \Jo.L:boe~ ,qA~ I 
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KLAtJr C>R.l:)ER 

Li66iN.G 
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\SOOQ..K'tItAh. 

Door de voorraden te verlagen kunnen investerings risico's 
verkleind worden. 
H1ervoor 1s nodig: 

- verbeterde voorspellings methoden. 
- minder produkt typen in voorraad. 
- produkt ontwerp meer modulair maken 

Risico's verbonden aan levertijden kunnen verminderd worden 
door: 

- verbetering proces beheersing van het fabricage 
proces. 

- betere en snellere in£ormatie betre£fende half 
£abricaten in produktie proces. 
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3.11. OPMERKINGEN. 
============ 

Het aantal typen op voorraad is reeds drastisch verklelnd. 
( 70 typen minder) 

- De planning is gebaseerd op ongeveer 70% vaste verkoop 
orders. De rest is gebaseerd op te verwachten verkopen, 
waarvan wordt aangenomen dat er ongeveer 10% verkoop 
stijging in zit. 
Door gebruik te maken van markt gegevenszoals de 
verkoopcij£ers van bepaalde auto typen en dus bepaalde 
typen accu's, zou men een betere voorspelling kunnen 
opstellen en dus een juistere planning kunnen verkrijgen. 

- De doorstroomtijd is niet zomaar te verkorten daar de 
roosters uit de gieterij een minimale uithardings tijd 
nodig hebben van plusminus 7 dagen. 
Dit geldt ook bij het conditioneren en formeren zodat aan 
de doorstroomtijd relatie£ weinig is te doen. 
Doordat de doorstroomtijd vrij lang is en men toch een 
redelijke levertijd wil toepassen, moet men gebrulk maken 
van buffer voorraden. 

- Daar men bij de vraag naar een bepaald type akku direkt 
moet kunnen leveren, i.v.m. stilstand van de apparatuur bij 
de klant, zal de ligging van het ontkoppelpunt hierdoor 
bepaald worden. 
Men moet voorraden aanhouden omdat de levertijd veel korter 
is dan de doorlooptijd. Dit geldt zeker voor de vestiging 
inVenlo waar de verkoop van eindprodukten is gevestigd. 

Karakteristiek voor bedrij£ en proces is dat er bijna geen 
extra wachttijden meer zijn na de pasteerderij. 
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3.12. DOORLOOPTIJD EN ONDERHANDENWERK. 
================================ 

Uit de doorlooptijd en de onderhanden werksituatie kan men de 
beheersing van de bezettingsgraad van de werkplek/machine 
aflezen. 

Uit de weekoverzichten en de gegevens van de computer 
planlijst, cumu1atieve optelling van het aantal platen per 
week gevraagd, kunnen we een grafiek uit zetten waarbij de 
cumulatieve order grootte uit zetten tegen de tijd. 
Hier is met perioden van twee weken gewerkt omdat orders die 
achter liggen opgeteld worden bij de produktie hoeveelheid 
van de week daarop volgend. (fout in de plannings lijst 
ultdraai) 

Dit wil niet zeggen dat de platen nog niet gedeeld zijn in 
Roermond. 
Deze hoeveelheid platen wordt pas uit de planning geschreven 
als de platen en dus akku's in Venlo verwerkt cg. verkocht 
zijn. 
De verwerking van de platen, van een achter liggende order, 
vindt meestal een week later plaats zodat dan de hoeveelheden 
platen op de computerlijst weer kloppen. 
Om dit uit te middelen zijn perioden van twee weken genomen. 

In deze grafiek zijn de binnen gekomen orders, de cumulatieve 
hoeveelheid platen 6p de compo lijst van Venlq, uitg~zet 
tegen de tijd. 
Ook staat hierin de 'hoeveelheid aan platen die naar Venlo 
verzonden zijn. Deze zijn te beschouwen als geleverde orders 
voor Centurion Roermond. ( zie grafiek blz.SO ) 

M.b.v. by. de kleinste kwadraten methode kan door deze 
grafiek de meest waarschijnlijke rechte getrokken worden. 
De Horizontale afstand tussen deze twee rechten stelt de 
gemiddelde doorlooptijd voor en de verticale a£stand tussen
de lijnen stelt de gemiddelde hoeveelheid onderhanden werk 
voor. 

De doorlooptijd wordt bepaald op basis van: 

- aard en omvang fabricage opdrachten. 
- capacitelt van de produktle-£aktoren. 

Uit deze graflek voIgt dat we met een stablele situatle te 
maken hebben. De voorraad onderhanden werk blijft nagenoeg 
constant. 
Bij navraag blijkt de doorlooptijd ongeveer 4 weken te 
bedragen en de hoeveelheid onderhanden werk plusminus de 
weekproduktie te zijn, 620.000 platen. 
Dit klopt redelijk goed met de berekende waarden. (zie 
grafiek) 
Dit is ook de bedoellng bij een flow-shop produktle bedrijf. 
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3.13. TABEL CUMULATIEVE ORDERS. 
========================= 

Via het weekproduktie £ormulier is de hoeveelheid te leveren 
platen gecumuleerd. 
De waarden van de te produceren hoeveelheden, vermeldt op het 
produktie plan van VenIo, kloppen niet. Deze waarden kan men 
aIleen maar zien als een richtlijn. 
De waarden die opgevraagd zijn bij dhr. Hovens, afd. planning 
Venlo, kunnen maar voor de periode week 32 tim week 40 
serieus genomen worden. 
Vana£ deze tijd is er wekelijks een memo bijgehouden 
betreffende de te leveren typen en hoeveelheden platen. 
Vanaf deze lijst zijn de waarden genomen voor de periode week 

/42 tim week 47. 
Deze waarden zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

** 1986 ** 

GELEVERD. GEVRAAGD. 

WEEK. Aantal Cumul. Aantal Cuml. 
platen aantal platen aantal 

----------------------------------------------------------
33+34 825.888 825.888 1.243.700 1.243.700 

35+36 893.966 1.719.854 1.340.900 2.564.600 

37+38 1.142.446 2.862.300 1.245.300 3.829.900 

39+40 991.154 3.853.454 1.338.600 5.168.500 

41+42 1.502.154 5.355.608 1.475.500 6.644.000 

43+44 1.439.284 6.794.892 1.333.500 7.977.500 

45+46 1.465.995 8.260.887 1.273.000 9.250.500 

47+48 1.341.097 9.601.984 '" .. '" , , ... , . " ... , .. " " 

49+50 . . . " . . , " " . , . " , . . '" '" . , . " '" . . " , , . . . " '" " . '" 

Aan deze tabel is goed te zien dat de produktie niet op een 
constant produktieniveau werkt, vooral op het einde van het 
jaar wordt veel geproduceert. 
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1.1. ENKELE BESTURINGS SYSTEMEN. 

4.1.1. 

=========================== 

Standaard 
programmatuur 
voor produktie 
beheersing. 

Manufacturing Resource 
Planning (MRP-II). 

JIT voorraad beheer en 
planning. 

Capaciteits georienteerde 
produktie beheersing. 

Netwerkplanning. 

MRP I = materiaal behoefte planning. 
plant materiaal behoeften op basis van de verkoop 
opdrachten aan de produktie. 

MRP II = manufacturing resource planning. 
verkooporders + verkoopverwachtingen. 

Zwakte van MRP-systemen is dat ze geen 
hoofdproduktie plan geven omdat er een verschil 
beschikbare en benodigde capaciteit. 

realistisch 
is tussen 

M.R.P. maakt o.a. gebruik van stukIijst bestanden ook weI 
"Bill of Material" genoemd, en itembestanden. 
De voorraden worden per item geregistreerd. Tevens 1s een 
bestand aanwezig over logistieke functies van Inkoop, 
produktie en verkoop. 
Er is slechts controle op beschikbaarheid van capaciteiten en 
geen zelfstandige planning, push-systeem. 
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L 1.2. 

JIT = just in time planning. 

Het JIT-systeem is een puII-systeem. 
Alles wat nodig is in een verdere bewerking wordt 
door het bedrijf getrokken. 

rzz~ 'PR(fbUKrEAI ST/(ODH. 

__ -I..... tJR.bER. S rI<OOI1. 

"PRQ))IHCTiG ....,.-,~-r-?~ 
G [)}/-IE iJ:J 

.II:, 

PJUJJ::J.LJ.(.Tili 
""""~~ FE/VHFi]) 

JJ 

JIT is een gevoelig systeem voor structuurwijzigingen en 
sterke fluctuerende vraag. Het is goed voor een repetatief 
karakter van de serie grootte. 

doel: kontlnue produktie met mlnimale voorraden aan: 

- grondstoffen. 
- halffabricaten. 
- eindprodukten. 

Aan het gestelde doel is ondermeer te voldoen als de 
verkoopafdeling tracht een gelijkmatig vraagpatroon te 
bewerkstelligen, zodat het vooorraad nlveau lager kan zijn en 
de belasting voor de produktie afdelingen gelijkmatiger. 
De inkoopa£deling zorgt voor een continue beschikbaarheid van 
grondstoffen en componenten. 
Fundamentele omgevings karakteristieken zijn o.a. de speciale 
relatie met onderaannemers (zgn. verticale integratie) en 
flexibel in personeels capaciteit (overwerk, multi 
functionaliteit) kwaliteits cirkels, sociaal klimaat etc. Oit 
is o.a. te verwezenlijken door het afsluiten van raam 
contracten. Leveringen vinden dan periodiek plaats. 
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Het verloop van het INFO-SYSTEEM: 

tussen de opeenvolgende produktie centra, containers 
(pallets) te laten circuleren met een informatie-kaart 
(kanban) . 

- Voortgangs controle mogelijk d.m.v. gereed melding produktie 
orders per bewerkingsstation. 
Bij het JIT systeem wordt gewerkt met twee soorten kanban's: 

- PRODUKTIE KANBAN. 

- TRANSPORT KANBAN. 

PRODUKTIE KANBAN. geeft informatie over: 

- machine plaats. 
- te produceren produkt type. 
- inhoud container. 
- materiaal gegevens. 

TRANSPORT KANBAN. geeft informatie over: 

type en hoeveelheid in kanban. 
- van werkplek A. 
- naar werkplek B. 

Blj deze produktie hoort de zgn. zero-defect 
d.w.z. het maken van foutloze produkten. Omdat er 
wordt naar een produktie proces zonder voorraden. 

filosofie, 
gestreeft 

Daar dit moeilijk te verwezenlijken is zullen er toch altijd 
kleinere voorraden blijven, omdat stilstand van de produktie 
vaak duurder is dan het houden van kleine voorraden. 
De buffer voorraad tussen gieterij en pasteerderij moet men 
blijven zien als een stuwmeer van halffabricaten. 
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4.1.3. 

4.1.4. 

V~~r aIle produkten zal voorraad worden aangehouden ter 
dekklng van de vraag gedurende het interval tussen twee 
produktle serle's van een zelfde produkt en ter compensatie 
van incidentele fluctuaties in de vraag. 

Bij capaciteits georienteerde produktie beheersing staat de 
planning op grond van de bewerkingsstruktuur van de produkten 
centraal. Hier wordt het H.P.P. gebruikt bij het afgeven van 
een levertijd en voor een globaal overzicht te verkrijgen van 
de capaciteits bezetting per produktie systeem. 
Voor de afstemming van de verschillende produktie en inkoop 
orders in de tijd kan gebruik worden gemaakt van netwerk 
technieken. 
In programmatuur voor capaciteits planning wordt primair 
uitgegaan van het voldoen aan een overeengekomen levertijd. 
Een order die lSvrlJgegeven vanuit de loglstiek voor 
fabricage, ondergaat gewoonlijk een aantal bewerkingen in een 
produktle afdeling, in het geval van Centurloin een flow-shop 
vorm. 

Bewerkingen kunnen beschreven worden als netwerken . van 
wachtrijen, die werk aan elkaar toevoegen. 

aktlviteit - pijl. 

Netwerk planning. 

aktiviteit - knooppunt. 

Essentieel bij netwerkplanning is dat de bewerkingen of 
aktlviteiten in de planning als ultgangspunt worden genomen 
en niet materiaalstromen of capaclteiten. Netwerkplanning kan 
worden gebruikt als coordinatiemechanisme van produktie 
systemen. 
Als de benodlgde materlalen worden gekoppeld aan de 
aktiviteiten, kan door het plannen van aktiviteiten tevens de 
aanvoer van materlalen naar de produktie systemen worden 
geregeld. 
In deze netwerken kunnen diverse relaties voorkomen zoals: 
eind-start, start-start, en eind-eind relattes. 
V~~r programmatuur wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7, 
automatisering. 
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4.2. DE PRODUKTIE KAART. 
=================== 

Er is begonnen met de produktie typen in twee categorieen in 
te delen nml.: 

- de courante typen. 
- de minder courante typen. 

GiE7fRii 

"PP,()!JUJe TiE OJU:fP, S 
Reels. iC Il {; 0 r> . 
l/oolURAll <f::JTUIWJ S 

7>ns. T£ K E AI. 
"foJ<.f1 EKE AI. 
bELEN. 

Doordat de hoeveelheden van de courante typen erg groot zijn 
in verhouding tot de minder courante typen, worden deze typen 
contineu gefabriceerd. 

Het toepassen van een "pull achtig systeem" wordt eerst op de 
minder courante typen getest. Deze typen worden allen 
geformeerd afgeleverd, behalve de SH 3.0, SH 4.2 en OE typen. 
Om vast te stellen om welke typen roosters het gaat is een 
tabel en een PIO grafiek opgesteld waarin de hoeveelheid aan 
platen naar grootte is gerangschlkt. (zie bijlage 5.13 ). 

De krltlsche afdellng hierbij 15 de formatle afdeling. 
Hier zit men vast aan een bepaalde maximum capaciteit i.v.m. 
de beschlkbare inbouw plaats die aanwezig is. 
De minimale hoeveelheden platen zijn vastgesteld (zie 
voorraadcijfers tabel 5.15). Dit i.v.m. de efficienty van het 
gebruik van de plaats in de elects. 
De produktie hoeveelheden in de hiervoor liggende afdelingen, 
de pasteerderij en de gieterij, zijn hiervan afgeleid en 
bedragen dit minimum of een veelvoud van dit kwantum. 

Ook is het van belang hoe groot de voorraad 
rooster moet zijn of weI het gemiddeide 
hiervan. 
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De verschillende typen platen bestaan vaak uit dezelfde typen 
roosters bv. EO + en EO -. 
D.w.z. dat deze hoeveelheden bij elkaar opgeteld kunnen 
worden voor de bepaling van de hoeveelheid roosters van een 
bepaald type. Oit is te zien in tabel "deelhoeveelheden". 

Om een beeld te krijgen van de gemiddelde afname, is het 
aantal platen per type cumulatief opgeteld van de weken 1 tim 
45.-(zle typen overzicht bijlage 5.14} 

, 
Uit de buffer voorraad moet de pasteerderij ongeveer 2 a 3 
maanden roosters kunnen betrekken. Hieruit kan men globaal de 
te maken serie grootte en het voorraad niveau bepalen. 

Bij de roosters wordt een in£ormatie drager gelegd (een 
produktie kanban.), waarop de nodige informatle staat 
betreffende type rooster, aantal, produktie machine etc. 
Door gebruik te maken van produktie kanban's kan men het 
produktie tijdstip regelen. . 
Hiervoor wordt een schappenbak gehangen bij de gieterij. 
De Indeling van de kast bestaat uit aIle mogelijke typen 
roosters. 

De routing van de kanban ziet er als voIgt uit: 
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Uit de produktiebeschrljvlng voIgt dat de roosters door de 
afdeling pasteerderij worden weggehaald uit de 
buffervoorraad, deze a£deling legt dan de produktie kanban in 
de schappen kast bij de gieterij ten teken voor deze afdeling 
dat er nieuwe roosters gegoten moeten worden van dat type. 
Om het geheel te sturen kunnen er a£spraken gemaakt worden 
dat er tenminste een x aantal kanbans moeten liggen voorleer 
de produktie gestart wordt. 
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Door toevoegen of 
seizoens invloeden 
in de produktie 
beinvloed worden. 

weghalen van produktie kanban's 
of piek afnamen, die gesignaleerd 
planning, tijdens een bepaalde 

kunnen 
worden 

periode 

Voordelen van het produceren m.b.v. produktie kanban's zijn: 

- er wordt pas geproduceerd als er vraag bestaat. 
- opbouw van de tussen voorraad za1 naar verwachting 

verbeteren. 
- kortere door1ooptijden en betrouwbaardere lever 

tijden zijn ook een gevolg. 

Voorwaarden zijn: 

- betrouwbare produktle midde1en. 
- produktie eenheden aanpassen. 

geschlkte organisatorische omgeving. 
- f1exibele machines. 
- gemotiveerde werknemers. 

BEPALING KANSAN TYPE EN BORD. 

A1s kanban type is gekozen voor het kaart type, zodat deze in 
een planbord gestoken kan worden. (schouder kaarten) 
Het planbord bestaat uit 6 * 35 = 210 vakjes. Hierin worden 
de produktie kaarten gezet door de pasteer a£dellng als deze 
roosters wegnemen uit de buffer voorraad. (zle bijlage 5.1' ) 
De produktie kaart kan bij het geleide formu1ier ge1egd 
worden in een plastic mapje. 
Op het produktie kaarten bord wordt de produktie aanvang per 
type aangegeven door oranje streep. 

De posltieve roosters worden gegoten met een 
(Sb) gehalte en de negatieve roosters met een 
gehalte. 
Een ge1e punt staat voor 2.65 % Sb. 
Twee gele punten staat voor 1.8-2. % Sb 

laag 
hoog 

antimoon 
antimoon 

Van de winckel giet machines zijn er vier in de gieterij 
aanwezig. 
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4.3. VOORRAAD BEPALING. 
================== 

Uit de cumulatieve deelhoeveelheden van de tabel bijlage 
5.14, kunnen nu de gemiddelde hoeveelheid platen per week 
bepaald worden. 

Xgem. = X totaal 

aantal weken. 

Deze waarden staan in kolom 2 vermeldt. 
De gemiddelde afname in twee of drie maanden voIgt uit 

Voorraad twee maanden = 8.5 * Xgem. 

Voorraad drie maanden = 13 * Xgem. 

ROOSTER Gemiddeld Gemiddelde Gemiddelde Voorraad 
TYPE. aantal afname afname bij 95% 

per week 2 mnd. 3 mnd. zekerhd. 
------------------------------------------------------

EA 2.280 19.380 29.640 34.300 
------

EB 11.900 101.150 154.700 115.000 
-------

ED 12.135 103.150 157.755 125.500 
-------

EF 10.670 90.695 138.71 97.875 
------

EL 8.530 72.500 110.890 86.700 
------

DO 7.700 65.450 100.10 76.300 
------

OF 2.230 18.955 28.990 23.520 
------

OT 1. 835 15.600 23.855 17.900 
------

OX 2.715 23.080 35.295 30.000 
------
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ROOSTER Gemiddeld Gemiddelde Gemiddelde Voorraad 
TYPE. aantal afname afname bij 95% 

per week 2 rond. 3 mnd. zekerhd. 
--------------------------------------------------------
MS 1.660 14.110 21. 580 23.000 

------

OE 4.5 210 1. 790 2.730 3.000 
-----

SH 3.0 225 1. 915 2.925 3.200 
-----

SH 4.2 10 85 130 150 

T 1.6 2.900 24.650 37.700 40.000 
------

T 1.8 2.060 17.510 26.780 30.000 
------

T 3.0 210 1.785 2.730 3.000 
-----

De typen EB tim DX worden op een voorraad nlveau gesteld 
van 2 maanden, de rest van de incourante typen wordt op 
3 maanden voorraad gesteld. 

Als de voorraad te veel plaats vergt kan men stapel 
rekken plaatsen voor de incourante rooster typen. 
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4.4. VEILIGHEIDS VOORRAAD. 
===================== 

Bij de voorraad behoort een veiligheids voorraad om 
onzekerheden te kunnen opvangen. 
We kunnen het gemiddelde afname patroon als voIgt 
weergeven. 

voofl. R.RR.D. 

I 
I 
I 
I I 

·1-- ---_.l-- .B= b£~~€b...J..l·,\JO. 

v. v ... VEilJs HEI 5-
v'ooR.ItAAb . 

We nemen aan dat het aanmaak interval At, twee of drie 
maanden is, afhankelijk van het rooster type, en de 
kansverdellng van de voorspelfout normaal verdeeld is. 
De standaard devlatie voIgt uit gemiddelde, u, en 
werkelijke, Xi, afname. 
Als deze grootheld dlmensieloos wordt gemaakt, 
z =(Xl - u)/~, dan kunnen statlstlsche tabellen 
gebruikt worden. 

De veiligheidsvoorraad voIgt uit: VV = k * 0 

Als " k " groot is dan is er veel voorraad dus hoge 
kosten en kIeine kans op buiten voorraad raken. 
De grootte van Uk" is afhankelljk van de kosten van het 
op voorraad hebben en de service graad die men wil 
toepassen. 
( normale waarde voor k=O.7S-0.9 ). 

De kans op niet kunnen leveren bedraagt 1 - F(z); 
00 

waarbij F(z) = ff(Z)dZ (via statistische tabel). 

i 
De gemiddelde afname grootte voIgt uit: 

xtotaal 
-------------- = Xgem.afname 
aantal afnamen 

CENTURION AKKU. Pag.60 



De standaard deviatie is te berekenen volgens de 
formule: 

...,. 
('~ ~ (Xi - xgem.afname)2. 

O'N, = f;;J. 
n-l 

Als de eis 1s dat er een 95 % zekerheld moet zijn dat er 
geleverd kan worden dan voIgt hieruit dat de 
statistische dimensieloze waarde z gelijk moet zijn aan 
1 . 64 (z i e tabe I ) 
Hieruit voIgt dat het minimale voorraad niveau moet 
liggen op: 

TWfrE - EEJI-
.. ii..l)fS. t"i:b\G 

~5% IP1~ ',bl{ 

0-
Xgem.afname + 1.64 *-r 
n = aantal afnamen. 

~'6 1,5& 1#'&~ 

Vb. berekening. 

Van type EA zijn de volgende afname grootten bekend: 

1600 1600 2100 
1580 1600 8500 

736 8200 2080 
4040 10500 2440 
6400 1700 2126 
6400 5200 1262 
6400 3600 6382 
1600- 3200 1068 

------ ------ ------
28756 35600 25958 

Oit zijn 24 afnamen in 45 weken plus minus 9 maanden 
tijd. 
Oit type wordt 3 maanden op voorraad gehouden, dus 
aantal afnamen delen door 9 / 3 = 3. 
Hierdoor ontstaan 3 kolommen met gemiddelde totaal 
afname in 3 maanden. 

Het gemlddelde is ( 28756 + 35600 + 25958 )/3 = 30104 

Ais we hier de formule voor de 
toepassen en n = 3 aannemen dan is 
aan 4960. 

standaard deviatie 
de deviatle geIijk 

Bij een zekerheld van 95 % kunnen leveren, behoort een 
enkelzijdige z-waarde van 1.64. 
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Hieruit voIgt de minimale voorraad; 
4960/(3fO.5) = 34.800 

30104 + 1.64 'It 

Hieruit volgen de voorraad niveau's vermeldt in kolom 5 
van tabal hfd.4.3 . 

Het aantal produktie kaarten wordt bepaald aan de hand 
van het aantal roosters dat op een pallet kan. 

Rooster: 

aantal 
roosters 
per pallet 

aantal 
kaarten. 
(pallets) 

Rooster: 

aantal 
roosters 
per pallet 

aantal 
kaarten. 
(pallets) 

Rooster: 

aantal 

EA 

5000 

3 

DD 

5000 

6 

OE4.S 

roosters 3000 
per pallet 

aantal 
kaarten. 
(pallets) 

1 

EB ED EF EL 

7000 7000 7000 8000 

10 8 7 5 

DF DT DX MS 

5000 *** 7000 5000 

2 *** 2 2 

SH3.0 SH4.2 T1.6 T1.8 T3.0 

3000 130 8000 5000 3000 

1 1 2 3 1 

Het totaal aantal pallets met roosters op voorraad 
bedraagt dan!S9 stuk. 
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4.5. AUTOMATISERING. 
=============== 

Indien men overweegt om een computer in te schakelen, kunnen 
uit het compositorisch schema, waarin de computer als blok 
getekend wordt, de technische eisen worden a£geleid die 
t.o.v. de produktie best 11ring aan de computer gesteld moeten 
worden. 

Werkzaamheden die overgenomen 
automatiserings apparatuur zijn: 

kunnen worden 

- overzicht machine stistand tijden. 

- stuk produktie, uitval bewaking. 

- berekening produktiviteit kencij£ers. 

- week overzichten. 

- 1 schicht overzicht. 

- voort gangs kontrole etc. 

- kosten bewaking. 

KONVENTIONELE HULPMIDDELEN. 

Nog veel gebruikt in kleinere bedrijven zijn: 

- bladen, £ormulieren. 

- kaart bakken. 

- micro film. 

door 

Deze zullen ook nog wel lang blijven bestaan ofschoon de 
computer al aardig terrein wint op het gebied van informatie 
opslag en verwerking. 
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l.6. E.D.V. = elektronische data verwerking. 
==========:============================ 

V~~r en nadelen van Indivlduele software: 

- op maat gemaakte oplosslng voor bedrljf. 
- duurder. 
- vaak geen goede documentatie aangelegd. 

V~~r en nadelen standaard software: 

- veel aanbod 
- praktische oplossing. 
- geen wachttijden. 
- volledige documentatie. 
- beperkte toepassing. 
- meenemen van onbenutte gedeelten. 

dit hoeft nlet als men selectief een module kiest 
d.m.v. een selectie matrix. 

(werking E.D.V. 1s a£gebeeld in onderstaande afbeelding.) 

f»R()bU~T' E 
l'RObu.KTiE - SrURlN6. - t>R o:bUL<.Ti E . r--- , 

'?LANMING. ... ------- .B.b.E. '. 
--

B.D.E. =" Betrlebs Data Erfassung ". 
Verwerking Bedrijfs Data . 
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4.7. Standaard programmatuur die op MRP-II achtige manier werken 
zijn o.a.: 

Mapics 
Copics 
MM/3000 
MRPS 
XBMS 
IMCS 

IBM. 
IBM. 
HP. 
'Cinca System. 
Xerox Computer Service. 
NCR. 

Programmatuur die via capaciteits planning werkt zijn o.a.: 

Caposs IBM. 
PS (system techniek). 
Prima R.+V. 
IPPS NCR. 

Programma's die van netwerken gebrulk maken zijn: 

Primavera. 
Artemis. 

Voor het uitvoeren van netwerkplanning kan gebruik worden 
gemaakt van een tweetal groepen methoden: 

-1) Aktiviteit is pijl 

-2) 

De aktiviteit wordt hier a£gebeeld als een pijl die 
door knopen aan elkaar worden verbonden. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

CPM = Critical Path Method. 

PERT= Program Evaluation and Review 
Techniek.(zie tabel bijlage S./}) 

Aktivitelt is knooppunt. 
De aktiviteit wordt hier a£gebeeld als knooppunt, 
de pijlen worden gebruikt om de volgorde van de 
aktiviteiten vast te leggen. 
Voorbeeld hiervan is! 

MPM = Metra Potential Method. 
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~.8. GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIE BESTURING. 
===================================== 

V~~r het besturen van de produktle zijn geautomatiseerde 
Informatle systemen met standaard software pakketten te koop, 
zie vorig hoo£dstuk. 
Daar op het einde van mijn stage periode (20-11-'86) sprake 
was over aanschaf van zo'n besturings systeem voIgt hier nog 
een korte inhoudelijke samenvatting van dit systeem. 
Het betreft hier het besturings systeem van Info store 
Nederland, BV. 
Dit is een systeemhuis voor professionele bedrijfs 
automatisering te Nieuwegein. 
Het Software pakket bestaat grofweg uit drie hoofdmodules 
nml: 

1}- FININ - financleel administratie. 

2)- PRODIN - Proddktie management. 

3)- FAKTIN - commercieel bedrijfsadminlstratie 

Het is een on-line en in·teractief systeem hetgeen inhoudt dat 
het Invoeren van gegevens via beeldschermen op 
conversationele wijze geschiedt. 
AIle mutaties worden onmlddelijk in aIle relevante bestanden 
verwerkt m.a.w. er zijn koppelingen van databases tussen de 
drie bestanden. 
Hierdoor levert het opvragen van informatie via beeldschermen 
een actueel beeld op van de situatie in het bedrijf. 
Roermond kan m.b.v een modum verbonden worden met Venlo, 
zodat een uitwisseling van dagelijkse produktie gegevens tot 
stand kan worden gebracht. 

4.9. PRODUKTIE BESTURINGS MODEL. 
=========================== 

Wanneer men in een bedrij£ het gehele produktie proces goed 
wil besturen, zljn goede vastleggingen van informatle en een 
goede informatie stroom noodzakelijk. 
Daarnaast is het van belang dat de informatie op de juiste 
momenten wordt verstrekt en uitgevoerd. 
Het plannen en bewaken van tijdstippen staat derhalve 
centraal bij de produktie planning en produktie besturing. 
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Een bestuurlijk informatie systeem kan als voIgt worden 
weergegeven: 

LEj.niNG. 
E){fEJ.N.f - t.E6£IJEAlS.. 

~i6IJALEAl. 
r. 

oVER2.i.e.WTEAJ . 'AE,SLt:s.s. i AJ&E/J . 
\lEt WJlO{ Ti ~EA1. 

tJ 

:AES TI.t\.lRl\iKE .. 
~ 

oQl)£(tS 1 f'lfoa.t1~T\e 5~~iEt1Et\\ . \J1UH~BI, 

" ,~ 

1t£!.I"'AN.b 
oPl:llilC. H TSN. kLAAST. LSVERROc,iER "EG£\lE"~ 
, J~ 

--.. t;oet:Je.Re.H SUOOM LE VEIJ" tJ G. 

Via relaties uit dit model voIgt een vraag naar grondstoffen, 
een materiaal behoefte plan. 
Bij de module PRODIN worden produktie gegevens ve~werkt. Een 
onderverdeling binnen deze module is: 

- Produktie Administratie. 
- Planning en Prognose. 
- Stuklijsten beheer. 
- Calculaties. 

We kunnen zien in het schij£-dlagram, zle bijlage S.18, dat 
de materiaal behoefte planning op MRP achtige manier werkt. 

De commerclele bedrij£sadmlnistratie module FAKTIN bevat o.a. 
de voorraadbeheer bewaking en registratie. 
De programmatuur levert de volgende formulieren voor 
produktie beheer en voorraad beheersing. 

- Produktle Geleide Blad. 
- Magazijn Afgifte Bon. 
- Werk Bonnen. 
- Voorraad verloop overzichten. 
- Verslag Magazijn afgifte overzicht. 
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Ook kan een overzicht verkregen worden van de werkuren per 
werknemer en een totaal overzicht per periode, dit is nuttig 
i.v.m. produktlviteits beschouwingen. 

Door invoering van dit systeem zullen een aantal formulieren 
overbodig worden die tot nu toe de gegevens bevatten 
betref£ende uren verantwoording en produktie kwantums. 
Deze formulieren worden tot op heden ingevuld op de 
administratie. Deze werkzaamheden zullen zeker verkort worden 
door de toepassing van een interactief systeem. 
Door dagelijks de produktie cijfers door te geven aan de 
administratie kunnen de bestanden bij gewerkt worden. 
Dit is weergegeven in onderstaand compositorisch schema, 
hierin is de computer als een zelfstandige eenheid opgenomen 
vanwege het feit dat de machine zowel informatie toegediend 
moet krijgen als ook zelf informatie verwerkt en verstrekt. 

Cbf1f!05.i 10R.iSUI ~CJ..fEMR 
PRObUJ<.TiE XtJJ:o-R.NAn'(E 

"&~e~,,-j llS. 

AlJ/'1 / Ni.s rRJq TiE 

M.n..\(. INFo -SfoR..E' 

dOMPDSiTOQ..isc.M ~\1ettA
M~TE.R.iAAL \)iif2.].Q.l.A.iK 

I~Td<MAT'iE ~e>Q.~Ki~6. 

~------------------------~. 
R.lJ!1 i IJ is TRitT j E 

>E-r- ...... :J 

AB I rtl v _ I1HP. 
" -y L 

I I 
t t 

I 1 1 , ,~ 
C'OI1'PuTEIl. V5RWE~KiNG. 

-P~bu.\, .. ris 'Abt\\~\~TI<.AiiE, \J£Q.~a.u.i"-S.
ttl:.('. i~ TR.A 1"\ i:. . 

We zien dat de formulieren verwerking op de administratie in 
vergelijking met de oude situatie drastisch is verminderd 
door de automatische verwerking. 
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4.10. CONCLUSIES. 
----------------------

- A1s dit systeem deflnItie£ wordt toegepast zal men goede 
afspraken moeten maken betref£ende de codering van de 
roosters en de plaat typen. 
Hier zijn de oude aanduidingen nog niet helemaal verdwenen, 
en het gebrulk nog niet eenduldig. 
Een centrale aanpak is hier onontbeerlijk. 
Ook de norm gewichten en dikten van de diverse plaat en 
rooster typen dienen vastgelegd te worden i.v.m. de materiaal 
verbruik mutaties, en bepalingen van overschreidings 
percentages van de plaat en rooster kwaliteit, die door de 
laborant worden ultgevoert en bepaald. 
Deze percentages zeggen niet veel als de norm niet is 
aangepast aan de huidige werksituatie. 

- Via de PRODIN module van het soft-ware pakket In£o-Store, kan 
een betere planning gemaakt worden, doordat een betere 
prognose opgesteld kan worden op de lange of Korte termijn. 
Waarbij In de prognose rekenlng kan worden gehouden met 
seizoens invloeden. 
Door het dagelljks bijwerken van de activiteiten, kan men met 
up-to-date informatie werken, waardoor de abnormaal hoge 
produktie verwachtings cijfers, die nu nog op het hoofd 
produktie plan voorkomen, verdwijnen en men dus een 
tealistisch produktie plan verkrijgt. 

- Ook de produktie Kosten kunnen hierdoor nauwkeuriger worden 
vastgelegd. 
Betere beslissingen vanwege snellere informatie verwerking. 

- Toepassing van een vervolg kanban tussen pasteerderij en 
formatle a£de11ng 1s een volgende stap die- overwogen dient te 
worden, zodat deze a£deling weet welke plaat ge£ormeerd moet 
worden. 
In princIpe kan dit het zel£de als bij de gieterij of schoon 
hier niet op voorraad wordt gepasteerd maar op a£roep via de 
HHP-lljst. 
Het produktie kaarten bestand zal hier twee maal zo groot 
worden als in de gieterij, omdat hier positieve en negatleve 
platen gescheiden dienen te worden. 
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Aanvullingen en Erata beOOrende bij het stage rapport van W.Rijnaars. 

Tite!.: De invloed van infonnatie verwerking op produktiviteits beschouwingen 

en produktie sturing. 

no. : WPA 0365. 

N.a.v. de nabespreking van dit rapport op 10-02-1987, net dhr. Bronckers en 

dhr. Langemeyer, zijn enkele kleine wijzigingen en aanvullingen aan bet raPIX>rt 

toegevoegd, die hieronder zijn sanengevat. 

tag. 8 

pag. 9 

pag.10 

pag.l1 

p:lg.12 

pag.15 

pag.17 

pag.25 

p:lg.27 

pag.31 

e 7 regel V.O. 
einde 2e alinea 

e 7 regel V.B. 

regel 9 tim 11 
e 5 regel v.o. 

begin 3
e 

alinea 
e 15 regel V.O. 

e 
11 regel V.O. 
e 4 regel V.O. 

l e regel ,e alinea 

oprerking. 

op:rerking. 

positie.f IJX)et negatief zijn. 

(EF-) met (EItt-} IIDet (EF+} met (EL-) zijn. 

tevens zijn andere CXIllbinat:i:es ook nr;::tgelijk 

zie tabel bijlage 5.15 

••• de pasta "gebakken" zit •• 

Deze uitdrukking is met geed daar er een 

chemische reactie ontstaat wa.atrloor de pasta 

aan het rooster· hecht. De temperatuur is 

:t 200°C zcx1at met van gebakken gesproken kan 

1f.1Orden. De OOitenkant 1f.1Ordt dJ::a:xj te.rwijl de 

plaat sronsaChtig nat blijft van binnen. 

dubhel getypt, vervallen. 

tenYt te.rugkoppeling w::>l:dt aIleen in neet- en 

regel techni.ek gebruik.t, beter is tegenstroan. 

f'.bet zijn, an een beter inzicht ••••• 

•••• van deze nonn steeds !leer afwijkt 

( zie fig. 5.7 en 5.8 ) 

• ••• t:oenam= van het afval ( zie fig. 5.9 ) 

"neerntsteeds toe" noet zijn "ligt vrij hc.x:>g." 

tlcurmutatieftl noet zijn "batch gewijs". 

Ret traceren van gegevens zoo eerst noeten ge

beuren voorleer bep:lald 1f.1Ordt wat lOOt de gegevens 

gedaan noet 1f.1Orden. 

In het ccmpositorisch schema l'(Det de toevoer 

van het carp1ter produktie plannings fontJUlier 

bij de administratie getekend 1f.1Ol?den, van daaruit 

gaat het verder naar het l:e::1rijfsbureau. 



pag.34 regel 15 V.B. 

pag.35 oprerking. 

pag.36 op:rerking. 

pag.41 4e . almea 
pag.46 oprerking. 

pag.50 oprerking. 

pag.51 laatste regel. 

pag.52 e 2 regel •. 

pag.56 oprerking. 

pag.60 opterking. 

pag.61 e 12 regel V.o. 

pag.62. O);:II2rking. 

laatste . regel 

pag.64 oprerking. 

pag.67 oprerking. 

pag.68 opterking. 

Aan de info:rmatie matrix moet de p,tOduktie 

plannings caIplterlijst uit Venlo w:>rden toegevoegd. 

ten II II beg' • • •• roee nx::>e gaan van m •••• 

figuur uit Lit.: Technische bedrijfsvoering. 

zie literatuurlijst blz.70 

figuur uit Lit.: Technische bedrijfsvoering. 

zie literatuurlijst blz. 70 

Er zijn uongeveerlt 31 service stations. 

figuur uit Lit.: Technische bedrijfsvoering. 

zie literatuurlijst blz.70. 

De helling van de lijn die het idea1e produktie 

verloop weergeeft, zal met in iedere periode 

van het jaar het zelfde zijn. Dit kant door de 

seizoens afhankelijke produktie. 

plsh-systeem = van de orders w:>rden werkopdrachten 

door het bedrijf gednlk:t. Hierdoor kunnen wacht

rijen ontstaan aan de produktie middelen. 
pull-systeem = hier w:>rdt de oriler door het bedrijf 

getrokken daar steeds een opdracht gevraagd w:>rdt 

aan een vorig produktie middel. Dit geschiedt 

op produktie ni veau. 

• • •• karakter van de aerie grootte en toepassing 

van technische kwaliteits cirkels. (~) 

figuur uit Lit.: Produkti:e plannings systercen. 

zie literatuurlijst blz.70 

figuur uit Lit.: Wgistiek managetent. 
zie literatuurlijst O1z.70 

45 jaar weken kcm30 algeveet" overeen net 

9 prcx1uktie J:Ot3anden. 
De m:in.imale voorraad hoeveelheiCi is te berekenen 

uit de tabel. vb. FA platen • 
. -

5000 roosters per pallet , vo:>rraatl is 3 palletten 

1 rooster zijn 2 platen dus 30 .. 000 platen op 

vcx:>rraad. ( 34.8001 

aantal pallets totaal badraagt on~ 54, 

figuur uit Lit.: P.roduktionsplannun9" und 

Steuerung (PPSI. zie literatuurlijst blz.70 

figuur uit Lit.; P.roduktie pla.nnihgs systen'en 

zie literatuurlijst bIz •. 70 

Voor de gebruikte afkorting-en w:>rdt ye~zen 

naar tabel bIz.33 

... M:tID. AMP. = M:tID.ACM = nnndelinge nededeling 

voor rnateriaal afroep. 



OJ::m;trkingen over de bijlagen. 

bijlage 5.4 pag. 5. 

bijlage 5.5 

Via de prcxluktie st.roan aantallen bIijken neer prcxlukten 

uit de formatie te.kalem dan er ingaan (1985)· 

Olk bij de expeditie (1985) en expeditie (1986) is dit 

bet geval. Dit Jean als de pn:rluktie van de laatste 

of de eerste prcx1uktie week van een jaar naar een volgend 

jaar wordt overgeheveld. 

De getekende histogranrren kunnen een enigszins vertekend 

beeid weergeven, daar de relatieve variaties kleiner zijn 

dan uit bet diagram volgen. 

Dit kant au1at de verticale schaal afgekapt is. 
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Bijlage 5.2a 
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GIETERIJ 

'''' 
1 5 

BUFFER ~ 1 2 

PASTEERDERI ~ 8 

Bi~OEIOVnj I'" 10 

I'" ,-- ~- - 1""'-

l DROOGOVDJ 20 25 
1 

~ 
., 

BUFFER (CON L. iT 1 5 

FOR rn, ,1\ TIE ~ 1~ 
DROOGOVENS I'" 8 

BUFFER I~ 6 
". 

O~LERIJ I'" 14 

~fstanden ~atrix van de afstan~en ~ussen de afdelingen gemetcn 
in ;i1eters. 

De ~a3rden liggen allemaal rond de ~oofddiagonaal, ~ieruit volgt 

dat er gean kruisingen zijn in de ~roduktie routing, dus een 
lijnopstelling. 

Door de frequentie van de verplaatste pallets bij te houden 

en deze te vermenigvuldigen met de gageven afstanden, ka~ ~~n 
een waarde berekenen voor de kwaliteit van de layout. 
nf1l1. : 

L frequentie x afstand = totale afstand. 



OVERZICHT PER AFDELING 1986. 

bijgewerkt tIm week 46. 

AFDELING PERIODE. PROD.AANTAL . HERKUREN. . 

GIETERIJ 1 5.682.040 4075 
2 4.698.372 4489 
3 7.532.942 4995 
4 4.020.686 2274 

totaal: 21.934.040 

PASTEERDERIJ 1 5.270.908 2370 
2 4.173.538 1958 
3 6.542.944 3130 

~ 4 4.107.476 1654 

totaal: 20.094.866 

FQR!:lAII~ 1 6.174.437 2680 
(platen in en 2 4.593.128 2350 
uitbouw) 3 6.576.600 3411 

4 3.979.744 1618 

totaal: 21.323.909 

DELERIJ 1 5.397.420 1475 • 2 3.899.577 1608 
3 5.789.583 2254 
4 3.757.267 1183 

totaal: 18.843.847 

EXPEDITIE 1 5.097.290 
2 4.063.357 
3 5.377.073 
4 4.407.433 

totaal: 18.945.153 

TECHN.DIENST 1 1157 • 2 1070 
3 1500 
4 617,5 

totaal: 

. 

CENTURION B. V. 
~1 

IO?'NI')'~~ 

% PROD/UUR. 

80 1394 
80 1047 
73 1509 
82 1768 

82 2224 
73 2132 
93 2090 
98 2483 

99 2304 
77 1955 
97 1928 

100 2460 
.. 

92 3660 
90 2425 

100 2570 
123. 3176 

. 

96 
80 
96 
86 

------------________________________________________ ~p~4~.b 



-

/ .. 

~:--S~ 1984. 

19.291.536 11.691.952 
I , 

--v ..... --"-:;'!- ..). "'t 

CENTURION B.V. 
_1IIgI"iIg 1 

1074 NO MIIcIc.ftelkiInbGD 

17.662.640 

49.121. 000 12.738.068 17!,791 .376 

£iereA!j \ _ fFiSTES 1 1_ TalHRli£ 1 __ J:::JEl..Ep' ........ 11_ ........... .e:rPE- .. 
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'pRODUKTEN STROOM 1985, 

21.019.350 

6.553.468 

13.200 • .182 " 
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22.126.080 .13 . .114.250 v 
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20.241.9-41 

.19.656.108 
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PRODUKTEN STROOM 1986. 
22.187.680 

23.509.490 \ 
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-
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7.845.100 

10.181.796 
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Grondstoffen verbruik gegevens. 
=============================== 

gemiddeld 
lood-

verbruik 
weeknr. in kg/wk. 

GIETERIJ. 
1986. 

========= 

gemiddeld 
meer/minder 

verbruik 
in kg/wk. 

gemiddeld percentage. 
afval (Pb) afval tOY. 

(assen) 
in kg/wk. verbruik. 

------------------------------------------------------------

1t/m4 36.826 
5t/m8 22.742 
9t/m12 36.360 

13t/m16 27.632 
17t/m20 28.682 
21t/m24 39.394 
25t/m32 35.885 
33t/m36 56.887 
37t/m40 57.624 
41t/m44 49.694 
45t/m46 63.195 

gemiddeld 
lood-

verbruik 
weeknr. in kg/wk. 

936,5 
2213 

367 
634 
142 
235 
745,5 
986 

1196 
1347 
1951 

PASTEERDERIJ. 
1986. 

------------------

gemiddeld 
meer/minder 

verbruik 
in kg/wk. 

1824 5,0 
1188 5,2 
1396 3,8 

768 2,8 
1442 5,0 
1432 3,6 
1192 3,3 
2025 3,6 
3046 5,3 
3110 6,4 
2085 3,3 

gemlddeld percentage. 
afval (Pb) afval tOY. 
pasta+slik 

in kg/wk. verbruik. 

------------------------------------------------------------

1t/m4 42.810 2730 1467 3,4 
5t/m8 23.350 988 2563 11,0 
9t/m12 39.100 553 2102 5,4 

13t/m16 32.430 1477 350 1,1 
17t/m20 28.565 2861 4228 14,8 
21t/m24 34.700 1520 2268 6,5 
25t/m32 40.500 2895 3220 8,0 
33t/m36 51.540 3588 2744 5,3 
37t/m40 60320 1260 2334 3,9 
41t/m44 53.836 -1676 1535 2,9 
45t/m46 65.727 -1438 2154 3,3 
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Bijlage 5.9 

"Miw@ 
AFP'RL !'.Ek!SlTIISE 
IAJ PRO<!ENrGN. 

~ 

\ 

percentage verloop gieterij. 

-"-. percentage verloop pasteerderij. 
gemiddelde aanduiding (tim wk.4B) 

Ret percentage heeft betrekking op de afval hoeveelheid 
, , 

in verhouding.tot de hoeveelheid geproduceerde produkten 

ofwel de totaal verbruikte hoeveelheid grondstoffen. 

Pa.9.11 



1.106.730 

(5 %) 

1. 180.657 
(5,34 %) 

I.LjTll~ L 
10,31f % 

G I E T E :q I J 

-------------~--.- ... 
22.126.080 (100 %) 

--------- ---------
PAS TEE ~ D E ~ I J ---- ------ - - -- ----
21.019.350 (95 % ) 

.. ---~----
13.200.182 

(59,6 %) .. -~- .. --.. -
DEL E R I J 

6.664.443 
(30,1 %) 

19.656.708 

12.992.265 
((58,7 %) 

(88,8 %) 

-------- ......... -- ------
E X P E D IT! E 

~ .. - ------ - ----
20.247.947 (91,5 %) 

PLATEN ST~OOM EN UITVAL PERCENTAGES . 
• 

25.932 
(0,12 %) 

207.917 
(0,94 %) 

pa~.2..2. 



1. 321. 810 
(5,6 %) 

963.096 
(4,1 %) 

.. ---------.- .. ---.~ ......... 
G I E T E R :i: J , -------------- .. -~- ... 

23.509.490 (100 %) 

--------- ----------
PAS TEE R D E R I J .... _-------- -------

22.187.680 (94,3 %) 

10.181.796 
(43,3 %) 

12.005.884 
(50,9 %) 

11. 996.000 
(50,86 %) 

---------
DEL E R I J DEL F R I ....... .-_ ...... ------ .... - ... 
9.218.700 

(39,2 %) 
11.617.396 

(49,4 %) 

20.836.096 (88,6 %) 

------~----.-----
E X P E D IT! E - -. _., ..... .-.-.-.----- - -----

20.954.104 (89,1 %) 

PLATEN STROOM EN UITVAL PERCENTAGES . 
• 

rOTflAL: 11~.3 0/.0 U.iT\JI=1L 

- 1 9 8 6 . 
tim week 49. 

378.604 
(1,6 %) 

'Pa~.2.3 
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WEEK OVERZI CHT • 
klein gd I1bOkg FORM TIE INBW. =============== zacht Ph hard Pbt 3.5 
laslood. 340kg + laslood. 540kg. 
buisJes. 1670kg -------------- WEEK MR. 4\). klein gd 1160 

147840 162304 buisjes. 1440 
310144 CENTURION AKKU. 

-- ... -----------

AFD. GIETERIJ PASTEERDERIJ FORMATIE UrTB. DELERIJ FORM. DELERIJ CONT. EXP.FaRM. EXP.CONT. 
===============:=====================================:=========:===============:================================ 
TYPE. + + + + + + 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CP 44900 10BOO 16128 
CPU 
CP13 
CP14 146300 35200 
CP16 145500 76900 
CP19/16 I 87200 

I 
DD I 
DD LV 6640 9040 
OF LV 3200 
DP I 43700 
DP II 27800 
DP LV 
DP 87840 936% 
DP 11 56560 24140 5700 6400 
DP IS 30700 28760 15500 15900 
DP 16 
DP 17 
DP 18 
DP18/11 9500 
DP2l!11 

1 
EA I 12900 
EB 23000 
EB LV 4100· 6000 
ED 
ED 14 13210 9200 
EF 8640 
EF LV 8394 18576 

================================================================================================================ 
SUB I 127700 123800 107280 10'3824 182854 59540 54586 40140 5700 6400 

TOTAAL I I 

TOTAAL ! 114200 251500 217104 242394 94726 12100 
============================================================================================================:::= 
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Deelhoeveelheden vanaf week 1 tim week 45 1986. 

TYPE. CONTAINER. GEFORMEERD. TOTAAL. 
========================================================== 

1 EA 7.956 83.332 91.288 

2 EB 27.144 450.318 477.288 

3 ED 13.200 472.183 485.383 

4 EF 18.600 408.238 426.838 

5 EL 28.100 313.222 341.322 

6 DD 6.100 301.558 307.658 

7 DF ------- 89.202 89.202 

8 DT 30.500 42.862 73.362 

9 DX 5.200 103.458 108.658 

10 MS ------- 66.500 66.500 

11 OE 4.5 8.442 ------- 8.442 

12 SH 3.0 ------- 9.010 9.010 

13 SH 4.2 368 ------- 368 

14 T 1.6 22.425 93.420 115.845 

15 T 1.8 4.940 77.402 82.342 

16 T 3.0 910 7.425 8.335 

Hier zijn de positieve en negatieve platen herleid naar typen 
roosters. 
Dit zijn deel kwantums, omdat hier ook de incourante 
container platen bij zitten. 
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VOORRAAD CIJFERS. 
================= 

incourante cumulatie£ maximale 
typen: geformeerde voorraad voorraad lnbouw 

hoeveelheid. 2 mnd. 3 mnd. hoevh.form. 
-------------------------------------------------------------

WP - 329.800 
WP + 293.800 

ED - 334.084 81.270 121.905 4608 
EB + 295.920 72.000 108.000 4320 

EL - 274.432 66.600 99.900 4608 
EF + 291.840 71.100 106.650 4320 

DO - 260.740 63.450 95.175 6412 
DF1.6 + 106.280 25.875 35.640 6480 
OX + 97.440 23.760 38.813 4320 

EF - 106.180 25.830 38.745 4108 
ED + 103.680 25.200 37.800 4320 

EB - 87.655 22.230 33.345 2304 
EA + 84.240 20.340 30.780 2440 

T1.6 - 71. 384 17.370 26.055 5912. 
T1. 8 + 58.320 14.220 21.330 6480 

MS - 34.560 8.460 12.690 6712 
MS + 32.200 7.875 11.812 6480 

T1. 8 - 17.280 4.230 6.345 6480 
T1.6 + 16.200 3.960 5.940 5912 

WH - 6.912 1.800 2.700 4608 
WH + 6.480 1.575 1.690 4320 

SH3.0 - 4.608 1.125 1. 690 2304 
SH3.0 + 4.320 1.080 1.620 2160 

T3.0 - 4.608 1.125 1. 690 2304 
T3.0 + 4.320 1.080 1.620 2660 

Deze waarden volgen uit een produktie periode van 37 weken 
(4 weken vakantie sluiting en 2 weken produktie stop ivm. 
bedrljfsbrand ) 
Bij een produktie interval van 2 en 3 maanden volgen de 
gemiddelde voorraad niveau's uit resp. 3e en 4e kolom. 
De laatste kolom geeft het maximaal aantal platen aan die 
ingebouwd kunnen worden in een elek. 
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Bij pert netwerk planning worden de activiteiten voorgesteld 
door een pijl. 
Ais aIle activiteiten eerst op een kladtje worden uitgezet 
tot een netwerk, kan men ze daarna eenvoudig in de co~puter 
invoeren en doorrekenen. 

Het doel van dit soort plann1ngen 1s het bevorderen van korte 
en betrouwbare levertijden. 

Het plannen bestaat uit twee soorten handelingen nml.: 

- structuur analyse, 

het geheel opsplitsen 
activiteiten. 

- tijdschema maken, 

elke activite1t 
toegekend. 

kr i jgt 

in afzonderlijke 

een tijdsduur 

Het kritieke pad geeft de keten van actlviteiten die 
gezamenlijk de minimum doorlooptijd bepalen. 

Het netwerk programma vraagt activiteiten tussen knooppunten 
(mijlpalen) in. 
Daarna vraagt het naar de korste tijd, de normale tijd en de 
langste tijd. 
Dit wordt gedaan om enige speling in het planningsproject te 
verkrijgen. 

Hierna worden diverse tabellen getoont waarin 
vroegste en laatste aanvang van een activiteit 
Tevens worden de kritieke activiteiten met 
aangeduidt. (zie 2e en 3e-tabel) 

men o.a. de 
kan aflezen. 
een sterretje 

Ook kan men een voorspelling laten berekenen over een 
gewenste doorlooptijd. zie 3e-tabel. 

VOO 1tB EEL.l::>. 
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CENTURION AKKU. DATUM: 12-01-19a7 

PROJECT: VOORBEELD ORDERNR: A-12 

MIJL- VROEGSTE LAATSTE SPELING. KRITIEK 
PAAl AANVAN6 AANVANG 

0 
2 1.4 
3 0.9 
4 2.2 
5 5.1 
6 2 
7 5.7 

PROJECT:VOORBEElD 

Ii jlpaal VeT\! 

j duur 

2 1.4 

3 O. '3 

2 

2 5 2.3 

3 4 1.3 

4 5 2.9 

5 7 0.6 

6 7 3 

WAARSCHIJNLIJKHEIO. 

0 
2.B 
0.9 
2.2 
5.1 
2.7 
5.7 

vroegste 
a e 

o 1.4 

o 0.9 

o 2 

1. 4 3.7 

0.9 2.2 

2.2 5.1 

5.1 5.7 

2 5 

0 
1.4 
0 
0 
0 
0.7 
0 

ORDERNR:A-12 

laatste 
a e 

t 

f 

f 

t 

t 

kTi 
pad 

1.4 2.a * 
\} 0:3 t 

0.7 2.7 

2.B 5.1 

0.9 2.2 " 

2.2 5.1 * 
5.1 5.7 t 

2.7 5.7 

Verwachte doorlooptijd. 5.7 + 0.14 
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