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VOORWOORD

Deze rapportage is een vers1ag over de onderzoekopdracht 4.1 voor
de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven. De enderzeekopdracht werd verricht bij Tiger Plastics
te Geldrop. De opdracht heeft p1aats gevonden van september tot
december 1986.

Ik wil de directie en medewerkers van Tiger Plastics bedanken
voer de gebeden faci1iteiten, steun en prettige samenwerking. In
het bijzender wi1 ik dhr. de Ruyter bedanken veer het begeleiden
van mijn stage.

Tot slot wil ik ook de begeleider op de TUE, dhr. Renders,
bedanken veer zijn begeleiding en medewerking.



SAMENVATTING.

oit verslag beschrijft een onderzoek naar twee voorstellen om
verbeteringen aan te brengen in het ruimtegebruik en de
transportefficiency in het Bulkmagazijn.
De twee voorstellen zijn :
* Overgang op een ander opslagsysteem, methode van goederen
plaatsing, voor de verzamelstellingen van de palletopslag.
* Het opnemen van het Werkmagazijn in deze zogenaamde lokatie
plaatsenopslag.

Na de introductie en beschrijving van mogelijke opslagsystemen,
voIgt een selectie op basis van de kenmerken van deze varianten.
Ais toetsing en aanvulling werd voor de verschillende
alternatieven een kostenplaatje opgesteld. Hieruit bleek dat de
meest gunstige varianten jaarlijks een besparing van acht tot
elf duizend gUlden opleveren. Grote besparingen op het
ruimtegebruik zijn niet haalbaar, weI kunnen de transportwegen
met maximaal 35 procent verkleind worden.

Het integreren van het Werkmagazijn in de lokatieplaatsenopslag,
met als doel het creeeren van ruimte (350 m:) voor de invoering
van een U-vormige lay-out of voor de opslag van grondstoffen,
werd vervolgens (hoofdstuk 4) onderzocht. Uitgaande van een
analyse van de opbouw van de orderverzameltijd in de huidige
situatie, werd de orderverzameltijd berekend voor het
orderverzamelen vanaf de lokatieplaatsenopslag. Dit werd gedaan
voor verschillende magazijnindelingen. Mbv de overgang op een
aanbevolen opslagsysteem en aanschaf van enkele
orderverzameltrucks blijkt de complete integratie van het
werkmagazijn mogelijk te zijn. De totale orderverzamelkosten
blijven ongeveer gelijk. Een tweede alternatief, het gedeeltelijk
opnemen van het werkma~azijn in de lokatieplaatsenopslag
(ruimtebesparing 250 m.), levert een besparing op de
orderverzamelkosten van 16.000 gulden Ope

Samen met de besparing die ontstaat door overgang op een ander
opslagsysteem, is een jaarlijkse besparing van 24.000 gulden te
realiseren.

Ten behoeve van de uitvoering van bovenstaande voorstellen is een
aanpassing van het programma-pakket (COMET-TOP) noodzakelijk. De
kosten voor aanpassing bedragen naar schatting 55.000 gulden.
Het is waarschijnlijk dat medio 1987 een verbeterde versie van
het programma-pakket, waar deze aanpassingen in verwerkt zijn,ter
beschikking komt. De realisering moet daarom tot aan deze datum
uitgesteld worden.
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Hoofdstuk 1 INLEIDING

Dit hoofdstuk behandelt globaal het bedrijf en zijn opbouw
(par.l.1). Hierna worden achtereenvolgens het produktieproces
(par.1.2), de produkten (par.1.3) en het bUlkmagazijn (par.1.4)
besproken.

1.1 Opbouw bedrijf.

Het bedrijf "Tijger Plastics" (tegenwoordig "Tiger Plastics")
werd in 1950 opgericht. Buiten Nederland, waar de overkoepelende
organisatie, Tiger Beheer, het produktiebedr.ijf, Tiger Products
(TP), en een verkooporganisatie (TN) zijn gevestigd, zijn er
in diverse landen filialen gevestigd (Fig.l.1). Deze filialen
zijn grotendeels verkooporganisaties, aIleen in Duitsland en
Spanje wordt geproduceerd. Tiger Beheer BV is een
dochteronderneming van Coram Beheer BV (ho~ding).

Coram Beheer BV

'---1-----1 1-----,-1--------,1
Tijgerplastics Sene Plastics BV Coram Scandinavia AB Stone Art

Beheer &V l
Tiger Products BV Osmes Plast AB

(Sweden)

Tiger Nederland BV

Tiger Plastics NV
(Belgium)

Tiger Plastics GmbH
(Germany)

Tiger Plastics France SA

Tiger Plastics Espanola SA

Tiger Home Products Ltd.
(England)

Tiger Japan Co. Ltd

Tiger Home Products AG
(Switzerland)

Tiger Plastics GmbH
(Austria)

Tiger Home Products Ltd
(Japan)

Fig. 1.1 organisatiestructuur Coram
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De geconsolideerde omzet (1985) bedroeg ongeveer 95 miljoen
gulden. De omzet van TN bedroeg 13 miljoen gulden. TP realiseerde
een afzet van 25 miljoen gUlden, waarvan verkoop aan derden 4
miljoen en verkopen onderling ter waarde van 21 miljoen gulden.

Bij TP en TN zijn ongeveer 210 mensen werkzaam. Internationaal
bedraagt de personeelssterkte 670 personen.

1.2 Het produktieproces.

De produkten worden vervaardigd volgens twee produktiemethoden.
Deze zijn :
* Dompeltechniek
* Spuitgiettechniek

Dompeltechniek.
De dompeltechniek is een methode waarmee, met gebruikmaking van
vrij eenvoudige matrijzen, produkten vervaardigd kunnen worden
uit zacht PVC. Men dompelt de voorverwarmde matrijzen in een
dompelbad, bestaande uit een PVC-pasta, stabilisator, weekmaker
en kleurstof. Na het dompelen voIgt een warmtebehandeling in een
oven. Er kunnen soepele produkten worden gemaakt, zoals
deurbuffers, kraanslangen en doppen.

Spuitgiettechniek.
Met de spuitgiettechniek is het mogelijk om gecompliceerdere
produkten te vervaardigen. Na verwarming van een thermoplastische
kunststof, granulaatkorrels die eventueel gemengd worden met een
kleurstof, owordt deze onder hoge druk in een matrijs gespoten.
Na gedeeltelijke afkoeling kan het produkt uit de, uit vorm en
contravorm bestaande, matrijs worden verwijderd.

Montage.
De in de pershal en dompelhal vervaardigde halffabrikaten kunnen
in de montage-afdeling verder bewerkt worden. Mogelijke
bewerkingen zijn :
- Beplakken :Opbrengen van tweezijdig klevende tape voor bv.

bevestiging van haken.
- Bedrukken :Zeefdruk, tampondruk.
- Blisteren :Verpakken met behulp van blistermachines.
- Monteren :Van halffabrikaat tot eindprodukt.
Een groot gedeelte van het montagewerk wordt verricht bij sociale
werkplaatsen (ook aangeduid als Thuiswerk) .

Naast deze afdelingen kunnen nog enkele
magazijnen worden onderscheiden (bijlage 1):

hulpdiensten en

- Grondstoffenmagazijn.
Mengerij granulaat en pasta's.
Malerij (recycling produkten en aanspuitingen).
Hulpstoffenmagazijn (HSM).

- Matrijzenopslag.
Onderhoud.
Gereedschapmakerij.
Eindproduktenmagazijn.
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1.3 De produkten.

Het produktenassortiment is zeer breed. De + 1500 produkten
kunnen worden onderverdeeld in consumentenartikelen en
industriele toeleveringsprodukten. He~ overgrote deel van de
afzet bestaat uit consumentenartikelen.

ledere . uitvoering van een produkt heeft een code. Deze
artikelcode bestaat uit negen cijfers. De eerste vier cijfers
hebben betrekking op het produkt. Het vijfde cijfer heeft
betrekking op de verpakking. De kleur wordt aangeduid door het
zesde en zevende cijfer. De laatste twee cijfers bepalen de
uitvoering.

Artikelcode xxxx.x.xx.xx

l l l Luitvoering
kleur

verpakking
produkt

Er kunnen zes arikelcodeseries worden onderkend :
lOOO-serie Haken
3000-serie Badkameraccessoires.
4000-serie Toiletartikelen en spiegels.
6000-serie Keukenaccessoires.
7000-serie Dompelprodukten.
9000-serie Industrlele produkten.

1.4 Het BUlkmagazijn.

Het "Bulkmagazijn" is de aanduiding van het magazijngebouw waar
het gereed produkt opgeslagen en gedistribueerd wordt (bijlage
2). Buiten deze aktiviteiten zijn enkele nevenaktiviteiten in het
gebouw gevestigd zoals HSM en produktontwikkeling. De
belangrijkste aktiviteiten en afdelingen zijn (bijlage 3):
* Inname.
* HSM.
* Palletopslag.
* TN.
* Export.

- Inname. .
Op de afdeling inname wordt de binnenkomende goederenstroom
behandeld. De aanvoer is te verdelen in interne aanvoer (gereed
produkt) en externe aanvoer (retouren, hUlpstoffen, gereed
produkt afkomstig van Thuiswerk).

- HSM.
Het hulpstoffenmagazijn beheert, behalve de voor de produktie
benodigde hulpstoffen, de opslag van halffabrikaten en de
verzendingen naar Thuiswerk.

- Palletopslag.
De opslag van gereed produkt geschiedt in
Deze stellingen bestaan uit ongeveer
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gedeelte van de stellingen
eindprodukten. HSM heeft

De opslag van eindprodukten

(afm.l00*120*150 em.). Het grootste
wordt gebruikt voor de opslag van
ongeveer 540 palletvakken in gebruik.
valt uiteen in twee delen :
* De onderste twee lagen in de palletstellingen, de zogenaamde

I I •• ' ~lokatieplaatsen, bevatten van elk art~kel ~n pr~nc~pe een pallet.
Deze lokatieplaatsen zijn verzamelplaatsen. Er worden dozen
verzameld voor het aanvullen van het Werkmagazijn en voor het
orderverzamelen van de afdeling Export. Voor de plaatstoewijzing
wordt gebruik gemaakt van een vast opslagsysteem gebaseerd op de
artikelcode.
* De bovenste twee lagen vormen een bulk- of reservevoorraad.
Deze voprraad is in serie geschakeld met de voorraad in de
lokatieplaatsen. Voor de opslag van de bulkvoorraad wordt gebruik
gemaakt van een variabel opslagsysteem. Met behulp van
magneetplaatjes, bevestigd op de liggers van de
lokatieplaatsenopslag, wordt de plaats van de bulkvoorraad
aangegeven.

- TN
Tiger Nederland is het distributiecentrum voor Nederland. De
meest voorkomende werkzaamheden zijn :
* Voorverpakken.
* Prijzen en etiquetteren.
* Orderverzamelen.
* Aanvullen werkmagazijn.
* Gereedmaken voor expeditie.
Het eigenlijke orderverzamelen vindt plaats in een afzonderlijk
magazijn, het Werkmagazijn. Dit magazijn bestaat uit een aantal
verzamelstellingen waar van elk artikel in principe een doos
staat opgesteld. Volumineuze produkten, zoals spiegels, staan
opgesteld op de kop van de palletstellingen. Het
orderverzameltraject wordt te voet afgelegd. Grote orders,
meerdere dozen van elk artikel, worden uit de lokatieplaatsen
verzameld.

- Export
De afdeling export is het distributiecentrum voor de bevoorrading
van de buitenlandse filialen en verkopen aan derden buiten
Nederland. Het betreft grote tot zeer grote orders, daarom
geschiedt het orderverzamelen vanaf de lokatieplaatsen. De
verzendklare orders staan opgesteld in de zogenaamde
exportvakken.
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Hoofdstuk ~ OPDRACHT EN WERKWIJZE

overgang op een ander
werkmagazijn in de

In dit hoofdstuk wordt de opdracht omschreven (par.2.1) en voIgt
een weergave van de aanpak (par.2.2).

2.1 Opdracht.

De directe aanleiding tot de onderzoeksopdracht was een
orienterend onderzoek, verricht door dhr. Commandeur [2], naar de
situatie in het Bulkmagazijn. Er werden enkele voorstellen gedaan
om o.a. ruimtewinst te bereiken. Uit deze voorstellen werden
er twee geselecteerd om verder te worden onderzocht :
* Overgang op een ander opslagsysteem, 'voor de lokatieplaatsen
opslag.
* Het compleet opnemen van het. huidige werkmagazijn in de
lokatieplaatsenopslag.

De opdrachtomschrijving luidt :
Een onderzoek naar de doelmatigheid van de
opslagsysteem en de integratie van het
lokatieplaatsenopslag.

Randvoorwaarden bij dit onderzoek zijn
* Latere invoering van een U-vormige lay-out moet mogelijk
blijven.
* Transport en ruimtegebruik moet efficienter worden.

2.2 Werkwijze.

Het onderzoek is in twee delen gesplitst. De mogelijke
op een ander opslagsysteem wordt in hoofdstuk 3 bekeken,
de mogelijke integratie van het Werkmagazijn
lokatieplaatsenopslag in hoofdstuk 4 bekeken zal worden.

opslagsysteem

overgang
terwijl

in de

Allereerst worden de diverse lokatie- en plaatsingssystemen,
onderdelen van een opslagsysteem, besproken. Het combineren van
deze systemen levert een aantal verschillende opslagsystemen op.
Deze varianten worden beschreven en hun specifieke voor- en
nadelen zullen worden vermeld. Om een keuze te maken uit deze
varianten wordt een waarde-analyse toegepast. Deze zal worden
aangevuld door een kosten-baten analyse.

Werkmagazijn.

Bij de opname van het Werkmagazijn in de loka~ieplaatsenopslag

veranderen twee zaken :
* De orderverzameltijd wordt beinvloed door de grotere afstanden
en de verhoging van de grijphoogte.
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* De handling die benodigd is om het werkmagazijn aan te vullen
en in te ruimen komt te vervallen.

Allereerst wordt, uitgaande van een analyse van de opbouw van de
huidige orderverzameltijd, bekeken wat de orderverzameltijd in de
te onderzoeken situatie zal worden. Dit zal voor enkele
indelingen onderzocht worden. Samen met de handling die bespaard
kan worden levert dit voor de verschillende alternatieven een
kostenplaatje Ope
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Hoofdstuk 3 OPSLAGSYSTEEM LOKATIEPLAATSENOPSLAG

In dit hoofdstuk zullen opslagsystemen, en de onderdelen lokatie
en plaatsingssystemen, gedefinieerd en beschreven worden (par 3.1
tim 3.3). uitgaande van de verschillende lokatie- en
plaatsingssystemen worden een aantal mogelijke
opslagsysteemvarianten geintroduceerd (par 3.4)., Om een keuze te
maken uit deze varianten wordt een waarde-analyse (par.3.5) en
een kosten-baten analyse toegepast (par.3.6).

3.1 Opslagsystemen

Een opslagsysteem heeft als funktie het toewijzen van een plaats
aan een opslageenheid. Bij het optimaliseren van de
goederenstroom neemt het opslagsysteem een zeer belangrijke
plaats in. De keuze van het opslagsysteem heeft invloed op de
transportafstanden, ruimtebenutting en dataverwerking. Het
opslagsysteem kan in drie elementen verdeeld worden[~:

* Het lokatiesysteem
* Het plaatsingssysteem
* Het registratiesysteem
In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de
lokatiesystemen, plaatsingssystemen en combinaties van beide. Op
de registratieve aspecten zal niet uitvoerig worden ingegaan.

3.2 Lokatiesystemen

Een lokatiesysteem is in feite een opslagmethodiek. Er kunnen
drie verschillende soorten worden onderscheiden (3]. Deze zijn :
* Het vaste lokatiesysteem
* Het variabele (vrije) lokatiesysteem
* Het gemengde (semi-variabele) lokatiesysteem
De lokatiesystemen verschillen hoofdzakelijk in het aantal
mogelijke plaatsen dat een artikel kan innemen.

Het vaste lokatiesysteem

Bij dit systeem wordt aan elk artikel een vaste plaats toegekend.
Een belangrijk voordeel van een dergelijk systeem is dat de
lokatie bepaald kan worden op basis van de omslagfrequentie. Het
snelst lopende artikel krijgt de gunstigste plaats toegewezen.
Een bijkomend voordeel is dat het vaste lokatiesysteem het beste
geschikt is voor order-picking. Verzamelplaatsen worden in
vrijwel alle gevallen voorzien van een vaste lokatie-aanduiding
[4]. Het bezwaar van dit systeem is de lagere bezettingsgraad.
Voor de verwerking van de magazijnmutaties is een eenvoudig
registratiesysteem al voldoende.

Het variabele lokatiesysteem

Bij het
geplaatst

variabele
in, op

systeem worden de
dat moment, vrije
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opslagplaatsen kunnen dus weer snel worden benut, hetgeen leidt
tot een hogere bezettingsgraad. Een belangrijke tekortkoming van
dit systeem is, dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met
de omslagfrequenties van de artikelen. Hierdoor is het mogelijk
dat de snellopende artikelen op een ongunstige plaats komen te
staan. Een ander nadeel van het variabele systeem is dat door de
willekeurige (random) plaatsing van de artikelen de afstanden
voor het orderverzamelen relatief groot zijn.. Omdat er geen
verband is tussen de opslaglokatie en de artikelen zal er een
zeer goede registratie van alle mutaties moeten worden
bijgehouden.

Het gemengde lokatiesysteem

Bij de toepassing wordt uitgegaan van drie opslagsectoren. Deze
sectoren zijn bestemd voor respectievelijk snel-, normaal- en
langzaamlopende artikelen. Binnen deze sectoren wordt een vrije
plaatsing van de artikelen mogelijk gemaakt. De voordelen van dit
systeem zijn de relatief hoge bezettingsgraad en de mogelijkheid
om, binnen zekere grenzen, rekening te houden met de
omslagfrequenties van de produkten.

3.3 Plaatsingssystemen

Als aanvulling op, cq verfijning van, de tot dusver beschreven
lokatiesystemen kunnen een aantal plaatsingssystemen worden
onderkend. Het doel van een plaatsingssysteem is het structureren
van de opslag van produkten in de mogelijke lokatieplaatsen. De
verschillende systemen zijn: .
* Artikelsysteem
* Magazijnsysteem
* Groepssysteem
* Projectsysteem
Momenteel wordt voor de lokatieplaatsenopslag het artikelsysteem
toegepast.

Het artikelsysteem

De opslag van de artikelen vindt hierbij plaats in de volgorde
van de codering van de artikelen. De voordelen van dit systeem
zijn:
* Duidelijke indeling van de goederensoorten is mogelijk.
* Zeer geschikt voor orderverzamelen.
Een belangrijk nadeel is dat er geen rekening wordt gehouden met
de optimale opslagplaats voor een artikel. Een bijkomend nadeel
is dat het systeem zeer star is. Veranderingen in het
artikelassortiment brengen nogal wat geschuif met voorraden
met zich mee.

Het magazijnsysteem.

De basisgedachte achter het magazijnsysteem is de efficiente
goederenstroombehandeling. Het doel van dit systeem is het
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minimaliseren van de transportafstanden. Bij dit systeem wordt
gekeken naar de optimale plaatsing van een artikel en op basis
daarvan zal aan het produkt een Iokatie worden toegekend.
variabelen die een rol kunnen spelen bij de Iokatieplaatsbepaling
zijn :
* Gewicht
* Afmetingen produkt
* Omslagfrequentie
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Fig.3.1 principe van de lokatieplaatsbepaling op basis van
omslagfrequentie en afmetingen [3].

Het vaststellen van de optirnale plaats zal in beginsel voor ieder
artikel moeten plaatsvinden.

Het groepssysteern

Dit systeem wordt vooral toegepast als artikelen bij elkaar horen
horen of steeds samen worden uitgegeven. Een voorbeeld hiervan is
dat bouten naast de bijbehorende moeren worden geplaatst. Deze
opslagstructuur is, gezien het assortiment, niet geschikt voor de
opslag bij TP en zal daarom niet verder worden behandeld.

Het projectsysteem

Het projectsysteern is gebaseerd op het gegevendat bepaalde
artikelen bij elkaar horen voor het realiseren van een bepaald
project, bijvoorbeeid het omstellen van een machine of een
zending voor een bepaaide klant. Ook dit systeem zal niet verder
beschouwd worden, omdat het niet geschikt is voor de opslag in de
lokatieplaatsen.
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Indien de opslag niet gestructureerd wordt,
artikel aselect een plaats wordt toegewezen,
willekeurige plaatsing.

3.4 Alternatieven

dus als aan
is er sprake

het
van

Het combineren van lokatie- en plaatsingssystemen levert een
aantal alternatieven op. Sommige van deze alternatieven zijn niet
relevant (X) en zullen niet verder behandeld worden.

Lokatiesysteem Vast Variabel Gemengd

Plaatsingssysteem
Art~kelsysteem Var~ant 1 X Variant 4
Magaz~Jnsysteem Var~ant 2 X Var1.ant 5
W1.1lekeur1.ge plaats1.ng X Var1.ant 3 X

Matrix 3.1 Mogelijke alternatieven opslagsystemen.

In de matrix is niet opgenomen een zesde variant die ontstaat
door het combineren van variant 2 en 5. De voor- en nadelen van
de verschillende varianten zullen hierna besproken worden.

Variant 1

Dit systeem, het artikelcodesysteem, wordt op dit moment
toegepast in de lokatieplaatsenopslag. De voordelen van een
dergelijk systeem zijn :
* Geschikt voor orderpicking.
* Eenvoudige registratie van de lokaties.
Bezwaren :
* Er wordt geen rekening gehouden met langzaam- en snellopers.
* De bezettingsgraad is relatief laag.
* Het systeem is zeer star.

Variant 2

Deze variant bestaat uit een vast lokatiesysteem, waarbij aan de
artikelen een gunstigste plaats wordt toegekend. De aan deze
variant verbonden voordelen zijn :
* Geschikt voor orderpicking.
* Er wordt gebruik gemaakt van optimale lokaties voor de
artikelen.
* Registratie van de lokatieveranderingen is eenvoudig.
Nadeel :
* Slechtere ruimtebenutting vanwege een relatief lage
bezettingsgraad.
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Variant 3

Oit alternatief bestaat uit een variabel lokatiesysteem. De
plaatsing van de artikelen geschiedt willekeurig. De twee
voordelen van deze variant
* Hoge bezettingsgraad van de lokatieplaatsen.
* Het systeem is flexibel.
Bezwaren :
* Er wordt geen rekening gehouden met de optimale opslagplaats
voor de artikelen.
* Een zeer goede registratie is onontbeerlijk.

Variant 4

Hier is sprake van het gemengde lokatiesysteem in combinatie met
het artikelsysteem. Bij dit alternatief wordt het magazijn
opgesplitst in sectoren. Elke sector is bestemd voor een
produktgroep, bijvoorbeeld LBC, dompelprodukten etc. Binnen de
genoemde sectoren wordt een vrije plaatsing van de produkten
mogelijk gemaakt. De voordelen van dit alternatief zijn
* De bezettingsgraad van de lokaties is redelijk.
* Een duidelijke indeling naar produktgroepen is mogelijk.
De aan deze variant verbonden bezwaren zijn :
* Er kan slechts zeer beperkt rekening worden gehouden met de
optimale plaats van de artikelen.
* Het systeem is zeer star.

SECTOR.

1 2 3 4

S 6 7

0
INf'>AK,o,voeL.",co .

Fig.3.2 Variant 4. Opsplitsing in sectoren bestemd
verschillende produktgroepen.
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Variant 5

Deze methode omvat het gemengde lokatiesysteem en het
magazijnsysteem. De opsplitsing van de opslag in sectoren
geschiedt op basis van de omslagfrequenties van de produkten. De
aan dit alternatief verbonden voordelen zijn :
* Er wordt rekening gehouden met langzaam-, normaal- en
snellopers.
* Het opslagsysteem is flexibel.
* De bezettingsgraad van de lokatieplaatsenopslag is hoog.
Nadeel :
* Om de veelvuldige veranderingen in de lokaties bij te houden is
een goed registratiesysteem noodzakelijk.

C
I0"9 .... _ .... 10l"CrS

B A
l"'\o.. l'YIo.~I\ I>pe r S ~ne\loF'q.rs

0
,... "'''''''4 l:"tlE \oi ..c;

Fig.3.3 variant 5. Opsplitsing in sectoren bestemd voor
langzaam-, normaal- en snellopers.

variant 6

Deze variant komt niet naar voren in matrix 3.1 maar is in feite
een combinatie van variant 2 en 5. Het magazijn wordt hierbij
opgesplitst in twee sectoren. In de eerste sector wordt een vast
lokatiesysteem, en in de tweede sector wordt een variabel
lokatiesysteem toegepast. Het str~ctureren van de opslag
geschiedt met behulp van een magazijnsysteem. De twee voordelen
van deze variant zijn :
* Redelijke bezettingsgraad.
* Er wordt rekening gehouden met langzaam- en snellopende
artikelen.
De minpunten van deze variant :
* Goede registratie noodzakelijk.
* Het door elkaar gebruiken van twee opslagsystemen kan tot

12



verwarring leiden.
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Fig.3.4 variant 6. Opsplitsing in twee sectoren waarbinnen vast
respectievelijk variabel lokatiesysteem.

3.5 Waardeanalyse

Om tot een verantwoorde selectie van de varianten te komen,
moeten de voor- en nadelen van de de diverse opslagsystemen tegen
elkaar afgewogen worden. Een mogelijke manier is de toepassing
van een waarderingsmethode. Het voordeel van een waardeanalyse is
dat de niet kwantificeerbare aspekten van de verschillende
varianten in acht kunnen worden genomen. Enkele van deze niet
kwantificeerbare aspekten zijn :
* Geschiktheid voor orderpicking.
* overzichtelijkheid, kans op fouten.
* Flexibiliteit.
Bij de toegepaste waardeanalyse kunnen drie elementen worden
onderscheiden :
* Criterium - Oit is een van de doelstellingen waaraan een
oplossing zo goed mogelijk aan moet voldoen.
* Weegfactor [WJ - Met deze factor wordt aan ieder criterium een
gewicht [1-6J toegekend. Het belangrijkste criterium heeft de
grootste weegfactor.
* Beoordeling [B] - Een gunstiger oordeel over het betreffende
aspekt van een variant resulteert in een hoger puntenaantal. Het
beste alternatief krijgt de hoogste score [5] en het ongunstigsta
de laagste [lJ.
Na de beoordeling, het vermenigvuldigen met de weegfactoren, en

'het sommeren van de gewogen beoordelingen wordt de rangorde van
de diverse varianten bepaald. oit is gedaan voor twee situaties.
Ten eerste voor het geval dat het wermagazijn en de lokatieplaat-
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senopslag gescheiden zijn (fig.3.5) en vervolgens voor de
situatie waarbij het werkmagazijn in de lokatieplaatsenopslag is
geintegreerd (fig. 3.6) .Uit deze figuren blijkt de varianten
twee, vijf en zes het beste scoren.

VARIANT 1 2 3 4 5 6

CRITERIUM W B B B B B B

BEPERKING 6
TRANS PORT- 1 5 1 2 4 3
AFSTANDEN 6 30 6 12 24 18

GESCHIKT VOOR 3
ORDER-PICKING 5 4 1 2 2 2

15 12 3 6 6 6

BEZETTINGSGRAAD 5
PALLETVAKKEN 1 2 5 4 4 3

5 10 25 20 20 15

EENVOUDIGE 2
REGISTRATIE 5 5 1 2 2 2

10 10 2 4 4 4

OVERZICHTELIJK- 2
HElD 5 3 1 3 2 2

10 6 2 6 4 4

FLEXIBILITEIT 1
1 2 5 4 4 3

1 2 5 4 4 3

SOM v GEWOGEN BEOORDEL 47 70 43 52 62 50

RANGORDE 5 1 6 3 2 4

Waarderingstabel.

W = Weegfaktor (1-6)
B = Beoordeling (1-5)

Fig. 3.5 Waarderingstabel, werkmagazi~n en lokatieplaatsenopslag
gescheiden.
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VARIANT 1 2 3 4 5 6

CRITERIUM W B B B B B B

BEPERKING 6
TRANSPORT- 1 5 1 2 4 3
AFSTANDEN 6 30 6 12 24 18

GESCHIKT VOOR 6
ORDER-PICKING 5 4 1 2 2 3

I 30 24 6 12 12 18

BEZETTINGSGRAAD 4
PALLETVAKKEN 1 2 5

1 20
4 4 3

4 8 16 16 12

EENVOUDIGE 2
REGISTRATIE 5 5 1 2 2 2

10 10 2 4 4 4
-

OVERZICHTELIJK- 2
HElD 5 3 1 3 2 2

10 6 2 6 4 4

FLEXIBILITEIT 1
1

11
2 5 4 4 3

2 5 4 4 3

SOM v GEWOGEN BEOORDEL·· 61 80 41 54 64 59

RANGORDE 3 1 6 5 2 4

Waarderingstabel.

W = Weegfaktor (1-6)
B = Beoordeling (1-5)

Fig. 3.6 Waarderingstabel, werkmagazijn geintegreerd in de
lokatieplaatsenopslag.
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3.5 Kosten-baten analyse

Als aanvulling op de gehanteerde waarde-analyse zal er een
kosten-baten analyse toegepast worden. Achtereenvolgens zullen de
ruimtewinst,. transportafstanden en registratiekosten aan bod
komen. In paragraaf 3.5.4 zal alles nog eens op een rijtje gezet
worden, inclusief de kosten voor invoering.

3.5.1 Ruimtewinst

In deze paragraaf wordt bekeken hoeveel palletvakken bespaard
kunnen worden, ten opzichte van de huidige situatie, door
invoering van een ander opslagsysteem.

Richtwaarden (3] voor de bezettingsgraden van lokatiesystemen
zijn 85, 93 en 95 % voor respectievelijk het vaste, gemengde en
variabele lokatiesysteem. In het rapport van Commandeur (2] wordt
als maximaal haalbare bezettingsgraad een waarde van 90 %
opgegeven. Bij de berekeningen zal daarom worden uitgegaan van
respectievelijk 85, 89 en 90 %.

Inventarisatie palletvakken (bijlage
Totaal palletvakken :
Waarvan : In gebruik door HSM

Lokatieplaatssenopslag
BUlkopslag

4) •
3835

536
1188
2111

Bezettingsgraad = beschikbare vakken =lege vakken
beschikbare vakken

* 100 %

Huidige bezettingsgraad lokatieplaatsenopslag (bijlage 6)
Week 41 1188-175 *100% = 85 %

1188
Week 42 1188-168 *100% = 86 %

1188
Week 43 1188-170 *100% = 86 %

1188
Deze waarden komen dus zeer goed overeen met de theoretische
bezettingsgraad.

oude opslagsysteem)
nieuwe opslagsysteem

Voor de verschillende varianten kunnen
besparingen berekend worden.
Besparing = aantal vakken * (1 - bezet.graad

bezet.graad

de te verwachten

Variant Besparing[vakken]
1 1188 * (1 - .85/.85) = 0
2 1188 * (1 - .85/.85) = 0
3 1188 * (1 - .85/.90) = 66
4 1188 * (1 - .85/.89) = 53
5 1188 * (1 - .85/.89) = 53
6 1188 * (1 - (.2*.85/.85 + .8*.85/.89) = 42

De ruimtewinst die bereikt kan worden door overgang op een ander
opslagsysteem is dus minimaal. De door Commandeur [2] vermelde
winst (300 tot 400 palletplaatsen) is niet haalbaar.
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De bespaarde pal1etvakken leveren elk 65 gulden per jaar op
(bijlage 7).

De bezettingsgraad van de bUlkopslag is vrij laag (bijlage 6). De
gemiddelde bezettingsgraad is slechts 80 %. Gemiddeld is er niet
funktionele overcapaciteit van 2111*(1-.80/.90)=235 palletvakken.
De meest recente bezettingsgraad is 71 %.Uit deze waarde volgt
een overcapaciteit van 445 palletvakken.

Een efficienter ruimtegebruik kan worden verkregen door de
verlaging van een aantal palletvakken, vooral bij HSM, en het
verwijderen van incourante voorraad uit het magazijn.

3.5.2 Transportafstanden

Het bulkmagazijn is in feite een distributiecentrum. Het beperken
van de transportafstanden is dan ook van wezenlijk belang. Door
een gunstige plaatsing van de artikelen, snellopers dichtbij de
uitgang, kunnen de afstanden voor het orderverzamelen uit de
palletstellingen beperkt worden. De ordertrajectlengte, afstand
die een orderverzamelaar moet afleggen om een order te picken, is
afhankelijk van :
* Plaatsing artikelen (opslagsysteem)
* Aantal orderregels per order.
Dit kan worden verduidelijkt door het bekijken van twee
extrema (fig. 3.7)~

m,,-\( ••l'hl<1 L
l··"."/r:rt ....·':J~ .. t

- - - - -
']'"- ....... lcl2/,1
c" ,- .'1" v t;yc<j, ( t

(1 O"'"'..:.r"'~'r./)

S fY\ \ ~l CId P"'"'" 't

t·"l t~t."~~l\ "\j~"'\. ,

Fig. 3.7

~

I
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Orderverzameltraject.
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- 1 orderregel per order. Bij een random plaatsing van
artikelen moet de orderverzamelaar gemiddeld midden in
palletstellingen z1Jn. De ordertrajectlengte bedraagt
2*(20+33)=106 meter.
- Veel orderregels per order. De orderverzamelaar moet nu in elke
gang zijn. De ordertrajectlengte is dan maximaal en bedraagt
9*63 + 40 + 63+40 = 710 meter.

l l Lterug naar beginpunt
breedte palletopslag

aantal gangen * lengte gang
Voor iedere tussenliggende waarde kan een gemiddelde
ordertrajectlengte bepaald worden. Om de hoeveelheid werk te
beperken verdelen we de diverse orders in vijf klassen. Voor
elke klasse wordt een ordergrootte gekozen l die verondersteld
wordt kar~kteristiek te zijn voor die klasse. Na
vermenigvuldiging met een percentage, dat bepaald wordt door het
aantal keren dat deze klasse, voorkomt l wordt een gewogen
gemiddelde ordertrajectlengte verkregen.

Klasse Aantal Karakteristieke
orderregels waarde

1 1-5 1
2 6-15 10
3 16-25 20
4 26-35 30
5 >35 50

Tabel 3.1 Verdeling ordergroottes in klassen.

Voor elke opslagsysteemvariant werd een gewogen gemiddelde
ordertraj ectlengte (GGO) berekend (bij lage 8). Bij' enkele
berekeningen wordt uitgegaan van een verdeling in A-I B- en C
artikelen. Deze indeling is gebaseerd op omslagfrequenties van
TN (fig.3.8).

o~\~f"e.cv""~"'"tk[%]

i
100 - - -

~;- - - --
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I
o"---:I..:..o---........-----....l

50 ICO

-_.. 8.0..",--\:.<..1 0.. ... to, 1Q.'02. k "'- (/:-)

Fig.3.8 ABC-indeling.
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De opbrengsten, door verkleining van de ordertrajectlengte,
worden bepaald door de relatieve besparing en door het aantal
personen waar deze besparing voor geldt.

Personeel werkzaam in palletopslag
* Reachtruckchauffeur
* Orderverzamelaar Export.
* Aanvuller Werkmagazijn.

- Reachtruckchauffeur : De gemiddelde afstand die de chauffeur af
moet leggen blijft ongeveer gelijk, dus opbrenst is nihil.
- Orderverzamelaar Export :Deze besparing wordt verwaarloosd
omdat :

~ ABC-analyse is gebaseerd op de omslagfrequenties van TN.
- Transport-intensiteit is veel kleiner :

* Gemiddelde ordergrootte is veel hoger.
* Aantal benodigde produkten per orderregel is veel groter.

- Aanvuller Werkmagazijn De aanvuller van het werkmagazijn
verzamelt 27 uur per week orders uit de lokatieplaatsen. De
transporttijd bedraagt ongeveer 40 procent van de
orderverzameltijd. Hieruit voIgt een transporttijd van 11 uur per
week. Vermenigvuldiging van de transporttijd per week met het
percentage "Besparing GGO (bijlage 8)" levert de " besparing
transporttijd per week" Ope Deze besparing wordt vermenigvuldigd
met de loonkosten per uur { bruto loonkosten incl. sociale
lasten/ aantal effectieve uren per jaar = fl 50.000,-/1600 uur =
31.25 gulden/uur } maal het aantal weken per jaar (50), dit
levert de opbrengst in guldens per jaar Ope

Variant Besparing Besparing opbrengst
ordertraject [%] [uren/week] [fl.-/jaar]

1 0 0 0
2 38 4.2 6600
3 0 0 0
4 4 .4 600
5 34 3.8 5900
6 33 3.6 5600

Tabel 3.2 Opbrengst besparing transportafstanden.

3.5.3 Registratie

Voor de registratie van de voorraadgegevens en de vervaardiging
van de orderpicklijsten wordt gebruik gemaakt van een computer
met daarop gelmplementeerd een programma-pakket (COMET-TOP).
COMET-TOP bestaat uit een aantal modules voor o.a.
voorraadadministratie, facturering, loonadministratie etc••

De huidige orderpick-lijsten vermelden de volgende gegevens :
- Ordernummer.
- Gegevens klant.
- Artikelnummer.
- Benodigd aantal.
- Omschrijving artikel.
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artikelcode worden
op artikelcode

in volgorde van hun
de orderpicklijsten

Omdat de artikelen
opgeslagen, kunnen
gerangschikt worden.

Bij de overgang op een ander opslagsysteem is het noodzakelijk
dat naast bovenstaande gegevens ook de lokatiecode, aanduiding
van de plaats van het artikel, wordt vermeld op de
orderverzamellijsten. De orderverzamellijsten moeten dan ook op
lokatiecode gerangschikt worden, want dat is de verzamelvolgorde.

Het toevoegen van, en rangschikken op, lokatiecodes is niet
mogelijk bij de aanwezige programmatuur. Het. aanpassen van het
programmmapakket zal, naar schatting van de afdeling
automatisering, fl. 55.000,- bedragen. Het is waarschijnlijk dat
de nieuwe versie van het programma-pakket, dat medio 1987
verschijnt, is voorzien van de benodigde aanpassingen.

De variabele kosten voor het bijhouden van het lokatiebestand
bestaan uit de kosten voor de mutaties van de verzamellokaties.
uit de aanname dat een verzamellokatie aIleen verandert als een
artikel geheel uitgelopen is geweest, voIgt het aantal benodiqde
mutaties ( schatting 3 mutaties per dag). Uit dit laqe aantal
mutaties voIgt dat we de variabele kosten kunnen verwaarlozen.

3.6.4 samenvatting .

De resultaten uit de drie voorgaande paragrafen worden in tabel
3.3 samengevat. Samen met de kosten voor de invoerinq worden de
totale opbrenqsten voor de varianten in deze tabel vermeld.

De, eenmalige, kosten voor de invoerinq van een ander
opslagsysteem bestaan uit
* Hernummering lokaties. Deze hernummering is noodzakelijk omdat
bij de rangschikking van de orderregels op lokatiecode uit moet
worden gegaan van tweezijdig orderverzamelen. Kosten 3000
gulden.
* Bepalen lokaties met behulp van ABC-analyse (gebaseerd op
omslagfrequentie ). Kosten: 2500 gulden.
* Herindeling magazijn. Dit zijn de onkosten verbonden aan het
verplaatsen van de pallets op de aangewezen plaatsen. Kosten
1500 gulden.

Bij de overgang op een ander opslagsysteem vervallen de
jaarlijkse kosten voor de noodzakelijke herindeling van het
magazijn. Deze herindeling is nodig om nieuwe ar~ikelen te kunnen
tussenvoegen en leegstaande lokatieplaatsen te bezetten. Dit
levert een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 1500 gUlden Ope
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variant 1 2 3 4 5 6

Opbrengsten ..
Ruimte- 0 0 4300 3400 3400 2700
besparing.

Transport- 0 6600 0 600 5900 5600
afstanden.

Jaarlijkse
herindeIinq 0 1500 1500 1500 1500 1500.

Totale jaar-
Iijkse opbrengst. 0 8100 5800 5500 10800 9800

Kosten ..
Invoering 0 7000 4500 4500 7000 7000

Aanpassen ,

software (*). 0 55000 55000 55000 55000 55000

Totaal kosten
invoering. 0 62000 59500 59500 62000 62000

(*) Indien nieuwe versie software-pakket is voorzien van de
benodigde aanpassingen, vervalt deze kostenpost.

Tabel 3.3 Samenvatting kosten/opbrengsten.

3.7 Conciusies.

De ruimtewinst die bereikt kan worden door een hogere
bezettingsgraad van de pallletopslag is zeer laag. De maximale
ruimtewinst bedraagt ongeveer 1,5 % van het totale aantal
paIletvakken. De structurele overcapaciteit van de palletopslag,
tussen 200 en 450 palletvakken, geeft aan dat aan het bereiken
van ruimtewinst geen hoge prioriteit moet worden toegekend.

Een gunstige plaatsing van de artikelen Ieidt tot een belangrijke
verkleining van de af te Ieggen transportafstanden. Bij enkele
varianten bedraagt deze besparing ongeveer 35 %. Oit is een
aanzienlijke verbetering van de efficiency. Daarom wordt voor de
overgang op een ander opslagsysteem, een dergelijk opslagsysteem
gebaseerd op het magazijnsysteem aanbevolen. Omdat een
opslagsysteem gebaseerd op een vast lokatiesysteem het beste
geschikt is voor het orderverzamelen wordt variant 2 aanbevolen.
Als het besparen van ruimte echt een rol gaat spelen kan worden
overgegaan op variant 5 (gemengde opslagsysteem gebaseerd op het
magazijnsysteem).
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Het probleem bij de overgang is de benodigde aanpassing van het
programma-pakket. De overgang op een ander opslagsysteem is niet
rendabel als het programma zelf aangepast moet worden. Daarom is
het noodzakelijk om de overgang op een aanbevolen opslagsysteem
uit te stellen totdat de nieuwe versie'van het programma-pakket,
voorzien van de noodzakelijke aanpassingen, uitkomt.
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Hoofdstuk! Opheffen Werkmagazijn.

In dit hoofdstuk wordt de integratie van het Werkmagazijn in
lokatieplaatsenopslag behandeld. Na een beschrijving van
Werkmagazijn (par.4.1) en de werkzaamheden voIgt een analyse
de opbouw van de orderverzameltijd (par.4.2). In paragraaf
worden een aantal alternatieve indelingen behandeld. Voor
indelingen worden de kosten en/of opbrengsten be~ekend.

4.1 Werkmagazijn

Het Werkmagazijn is de benaming voor het orderverzamelmagazijn
van Tiger Nederland. Het magaz~Jn bestaat uit acht
verzamelstellingen ( 7 stellingen met 3 lagen, 1 stelling met 4
lagen) en een stelling opgebouwd uit verzamelbakken. De bovenste
laag is bestemd voor de reservevoorraad. De verzamellagen
bevinden zich onder handbereik. Grote artikelen (spiegels,
toiletbrillen) staan opgesteld op pallets, op de kop van de
palletstellingen (fig 4.1). Het Werkmagazijn wordt aangevuld en
ingeruimd (het verplaatsen van de dozen van de bovenste laag naar
de verzamellaag) door twee personen.
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Fig.4.1 Werkmagazijn. In de gearceerde palletvakken (begane
grond) staan de volumineuze produkten opgesteld.
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70 uur per week.
43 uur per week.
12 uur per week.

Dit is een vaste tijdsduur, onafhankelijk van de
die bestaat uit de benodigde tijden voor de

Gedeeltelijk goederenstroomschema (zie bijlage 3) :
* Pallet van bulkvoorraad naar lokatieplaats.
* Doos van lokatieplaats naar bovenste laag verzamelstellingen.
* Doos van bovenste laag naar verzamellaag.
* Artikelen van verzamellaag naar "Verpakken en Controleren"

Indien het Werkmagazijn in de lokatieplaatsenopslag wordt
opgenomen, vervalt de handling benodigd voor het aanvullen en
inruimen van het Werkmagazijn.

Werkzaamheden.

Benodigde werkzaamheden voor het Werkmagazijn
* Orderverzamelen
* Aanvullen Werkmagazijn.
* Inruimen Werkmagazijn.
* Opruimen Werkmagazijn.

In overleg met de magazijnchef en de betrokken personeelsleden is
een schatting gemaakt van de benodigde tijden voor de
werkzaamheden :
Orderverzamelen
Aanvullen en inruimen
opruimen

4.2 Orderverzameltijd

De orderverzameltijd, de benodigde tijd om een complete order te
verzamelen, is opgebouwd uit drie bestanddelen" :
* Basistijd.
* Transporttijd.
* Grijptijd.

- Basistijd
ordergroottte,
deelhandelingen
* Halen orderpicklijst.
* Ophalen orderverzamelwagen.
* Samenstellen (plakken) doos.
* Picklijst deponeren .

.
Transporttijd Dit is de tijd die nodig is om het

orderverzameltraject af te leggen. De transporttijd bestaat uit
een vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte wordt
bepaald door de minimale ordertrajectlengte per order. Het
variabele gedeelte is evenredig met het aantal orderregels, dat
verzameld moet worden.

- Grijptijd : Dit is de benodigde tijd voor het verzamelen van de
artikelen. De grijptijd bestaat uit de volgende eomponenten :
* Leestijd per orderregel.
* Pakken (grijpen) van het gewenste artikel.
* Tellen aantal stuks.
* In de verzameleenheid leggen.
* Afstrepen artikel op verzamellijst.
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De grijptijd is evenredig met het aantal orderregels.

In formulevorm :
T ovz = T basis + T trans, vast + n * iT trans,var ± ! grijE)

per orderregel
n = aantal orderregels

o A.cJ o.!r -
vel'! Z 0l.W\ Q.l t; Sci
[Ylo\ ~ h]

50.302.010

~----------L------r----
o 1

5

10

~5

20

---.... QC\,,,,,-tel. \
On:.l~,..re5el 50

(-]

het aantalvanfunktiealsFig.4.2 Orderverzameltijd
orderregels.

De orderverzameltijd werd gemeten (fig.4.2) en geanalyseerd
(steekproef 66 orders). Met behulp van een regressie-analyse werd
een verband bepaald tussen het aantal orderregels en de
grijptijd (correlatie-coefficient 0.74) De belangrijkste
resultaten zijn :
Gemiddeld aantal orderregels per order : 18
Gemiddelde orderverzameltijd : 9 minuten.
Verdeling orderverzameltijd :

- Basistijd 1.5 minuten.
- Grijptijd 4.5 minuten.
- Transporttijd 3 minuten.

Transportsnelheid: 0.6 m/s (lopen).
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4.3 Orderverzamelen vanaf lokatieplaatsenopslag.

In deze paragraaf wordt onderzocht wat de orderverzameltijd zal
worden als het Werkmagazijn in de lokatieplaatsenopslag wordt
opgenomen.

orderverzameltijd algemeen :
- Grijptijd neemt met 40 % toe

* Verzamelgangen worden breder.
* Reikwijdte varieert (niet-optimale verzamelplaatsen).
* Op- en afstappen orderverzameltruck.

- Basistijd blijft gelijk (90 sec.).
- Transporttijd neemt evenredig toe met de toename van de
ordertrajectlengte. Door het gebruik van orderverzameltrucks
(snelheid 1.0 m/s) zal de toename van de verzameltijd beperkt
kunnen worden. Omdat ook artikelen vanaf de tweede etage, van de
palletstellingen, verzameld moeten worden, zal rekening worden
gehouden met de zogenaamde hef- en daaltijd (30 sec. per hef- en
daalcyclus).

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van drie verschillende
situaties. Voor deze drie alternatieven zullen de kosten en
opbrengsten, die ontstaan bij het opnemen van het Werkmagazijn in
de lokatieplaatsenopslag, bekeken worden.

Alternatief 1.

Dit alternatief bestaat uit het opnemen van het Werkmagazijn in
de lokatieplaatsenopslag, zonder aanpassing van het
opslagsysteem. Het aanpassen van het programma-pakket (zie
hoofdstuk 3) is niet noodzakelijk. Voor het orderverzamelen
dienen drie middelhoog heffende (heffen tot 2m.)
orderverzameltrucks aangeschaft te worden (45.000 gulden per
stuk). De ruimtebesparing, die onstaat door het wegvallen van
het Werkmagazijn bedraagt 350 m. De gemiddelde ordertraject
lengte bedraagt 450 m. (bijlage 8). Een derde gedeelte van de te
verzamelen orderregels moet vanaf de tweede etage verzameld
worden.

1.4 * 3
450m/1 m/s

6 * .5

Orderverzameltijd
Basistijd
Grijptijd
Transporttijd
Hef- en daaltijd
Orderverzameltijd

(18orderregels) [min.]
1.5

= 4.2
= 7.5
= 3.0

16.2

Orderverzameltijd per week: 16.2/9.0 * 70 = 126 uur/week

Toename :126 -113 =13 uur/week.
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Kosten :

Personeel 13* 50 * fl.31.25,-

Orderverzameltrucks
3 * 45.000
- Afschrijving.(lO %)
- Onderhoud + energiekosten. (10 %)
- Vermogenskosten.(.5 *9 %)

Totaal kosten [gulden/jaar]

Alternatief 2.

= 20.000

13.500
13.500
6.000

53.000

Om de transportafstanden te verkleinen wordt een opslagsysteem
gebaseerd op het magazijnsysteem (variant 2, 5 of 6) toegepast.
De benodigde ABC-analyse is gebaseerd op de omslagfrequenties
van TN. De gemiddelde ordertrajectlengte bedraagt ongeveer 300
meter(bijlage 8). Bij dit alternatief is het aanpassen van de
software noodzakelijk. De ruimtebesparing bedraagt 350 m .Tien
procent van de benodigde produkten moet vanaf de tweede etage
verzameld worden.

1.4 * 3
300 m/ 1 m/s
.1*18*.5

Orderverzameltijd (18 orderregels)

Basistijd
Grijptijd
Transporttijd
Hef- en daaltijd
Orderverzameltijd

[min. ]

1.5
= 4.2
= 5.0
= 0.9

11.6

Orderverzameltijd per week: 11.6/9.0 *70 = 90 uur/week.

Besparing : 113-90 =23 uur/week.

Opbrengst: 23 * 50 * 31.25 = 36.000 gulden/jaar.
-/- Kosten trucks 33.000 gulden/jaar.

Netto-opbrengst 3.000 gulden/jaar.

Nb: Aanpassing software niet opgenomen bij kosten.

Alternatief 3.

Bij dit laatste alternatief wordt het Werkmagazijn gedeeltelijk
~n de lokatieplaatsenopslag geintegreerd. De artikelcodeseries
1000 (haken) en 7000 (dompelprodukten) blijven in de
verzamelstellingen opgeslagen (fig.4.3). Omdat dan aIle overige
artikelen op de eerste etage (vloerlokatie) van de
lokatieplaatsenopslag opgeslagen kunnen worden, voldoen niet
heffende orderverzameltrucks (20.000 gulden per stuk) voor het
orderverzamelen. De ruimtesparing, door gedeeltelijk opheffen
werkmagazijn is 250 m. . De GGO bedraagt nu 300 + 25 =325 m. .Het
aanpassen van het programma-pakket is ook bij dit alternatief
noodzakelijk.
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Orderverzameltijd (18 orderregels) [min.]

Basistijd
Grijptijd
Transporttijd 325/.6 /60
Hef- en daaltijd
Orderverzameltijd
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Fig.4.3 Gedeeltelijk opnemen van Werkmagazijn in
palletstellingen.

Orderverzameltijd per week: 11.1 / 9 * 70
Besparing : 113 -87 = 26 uur/week
Aanvullen restant Werkmagazijn : 6 uur/week
Netto besparing : 20 uur/week.

= 87 uur/week.
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-j- Kosten heftrucks

Netto opbrengst :

opbrengst

Personeel 20 * 50 * 31.25 = 31.000 gulden/jaar

15.000 guldenjjaar

16.000 guldenjjaar

Het aanpassen van de software is in deze kostenbeschouwing niet
meegenomen.

4.4 Conclusies

Het compleet opnemen van het Werkmagazijn in de lokatieplaatsen
opslag levert een ruimtebesparing van 350 m. op. Deze vrije
ruimte kan worden benut voor het realiseren van een zgn. u
vormige lay-out of voor de opslag van grondstoffen (bijlage 10).
De kosten voor het orderverzamelen blijven ongeveer gelijk
(opbrengst van 3000 gulden), als wordt overgegaan op een geschikt
opslagsysteem.

Een tweede alternatief, het gedeeltelijk opnemen van het
Werkmagazijn in de palletopslag, levert een ruimtebesparing van
250 m. op. Op de kosten voor het orderverzamelen kan, in dit
geval, een bedrag van ongeveer 16.000 gUlden per jaar bespaard
worden. Omdat dit alternatief de hoogste opbrengsten oplevert
wordt deze magazijnindeling aanbevolen. Oit alternatief voldoet
aan de gegeven randvoorwaarden. Het transport en ruimtegebruik
wordt efficienter en het invoeren van een U-vormige lay-out
blijft mogelijk.

Het invoeren van een opslagsysteem, gebaseerd op het
magazijnsysteem, en het gedeeltelijk opnemen van het Werkmagazijn
in de lokatieplaatsenopslag leveren gezamenlijk ongeveer 24.000
gulden per jaar op.

De kosten voor de aanpassing van het programma-pakket en de
invoering van het aanbevolen opslagsysteem (totaal 62.000 gulden)
kunnen in drie jaar terugverdiend worden. Het wordt echter
aanbevolen om de overgang opslagsysteem en integratie
Werkmagazijn uit te stellen totdat de nieuwe release van het
software-pakket ter beschikking komt (waarschijnlijk medio 1987).
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BIJLAGE 3

Goederenstroomschema BUlkmagazijn

Gereed produkt
Retouren
Hulpstoffen

11 ~
Centrale
inname

I
Hulpstoffen

IHSM I

lr

Bestemming

Gereed
produkt

IBulkopslag I

Lokatieplaatsen
opslag

I

Retouren

I
Behandel ingl
retouren I

Bestemming

•

\ Expeditie TP I

r
Bestemming

Werkmagazijn
TN

+
Controle en
inpakken TN

Expeditie TN

II'
Bestemming

Voorverpakken
tbv TN

..~

Prij zen tbv TN I
I



BIJLAGE 4

Inventarisatie palletvakken (*).

---------------~-------------------------
PALLET TBV ~

REK VAKKEN HSM LOKATIEP. BULKPL.
-----------------------------------------

A 167 0 41 126
B 210 0 51 159
C 210 0 54 156
D 210 51 51 108
E 210 51 51 108
F 210 0 54 156
G 210 0 54 156
H 182 0 52 130
I 182 0 50 132
K 210 0 52 158
L 210 0 54 156
M 210 0 53 157
N 210 0 90 120
0 210 0 101 109
P 210 22 102 86
R 182 0 88 94
S 182 94 88 0
T 210 108 102 0
U 210 210 0 0

------------------------------------------
TOT 3835 536 1188 2111
------------------------------------------
Datum : 86-10-02

(*) Palletvak= Ruimte veer een volle pallet, afm. 100*120*150 em.



BIJLAGE 5

Aantal niet voorradige artikelen eq. lege palletvakken in de
lokatieplaatsenopslag.

------------------------------------------
Week 41 42 43

------------------------------------------
DATUM 86-10-09 86-10-15 86-10-21

------------------------------------------
REK ART PAL ART PAL ART PAL

------------------------------------------
A 12 6 13 7 14 6
B 22 15 20 13 20 14
C 6 6 7 7 6 6
D 13 13 9 9 9 9
E 8 8 8 8 8 8
F 4 4 10 10 2 2
G 6 6 4 4 3 3
H 10 10 4 4 10 10
I 3 3 6 6 7 7
K 10 10 4 4 10 10
L 11 11 12 12 13 13
M 12 11 13 11 10 10
N 11 11 13 11 19 16
0 23 21 24 22 20 19
P 12 10 11 10 10 10
R 11 10 12 11 10 10
S 14 6 13 6 13 8
T 19 14 33 11 29 8
U

------------------------------------------
TOT ART 207 218 214
------------------------------------------
TOT PAL 175 168 170
------------------------------------------



BIJLAGE 6

Lege palletvakken palletstellingen, exclusief lokatieplaatsen
opslag.

-----------------------------------------------------
JAAR 1~85 1986 1986

-----------------------------------------------------
WEEK AANTAL WEEK AANTAL WEEK AANTAL

-----------------------------------------------------
35 370 1 265 19 372
36 327 2 20 335
37 204 3 169 21 530
38 516 4 128 22 456
39 537 5 143 23 ~42

40 566 6 96 24 539
41 545 7 93 25 467
42 456 8 259 26 434
43 543 9 207 27 327
44 514 10 268 28
45 539 11 238
46 505 12 303 40 588
47 427 13 490 41 631
48 483 14 462 42 707
49 511 15 451 44 620
50 410 16 432 45 631
51 356 17 484 46 586
52 18 440 48 578

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

Gemiddeld aantal lege palletvakken

Periode 35/85-48/86

Periode 40/86-48/86

420

620

Bezettingsgraad

Bezettingsgraad

80 %

71 %



BIJLAGE 7

Kosten huisvesting bUlkmagazijn .

Kostenverdeelstaat BUlkmagazijn 1985
Huisvesting inclusief - verwarming

- verlichting

Palletstellingen, TN en Export
Overige gebruikers
Totaal

fl 382.000
222.000

fl 604.000

Om de kosten voor huisvesting per m te berekenen, verdelen we de
post "Huisvesting.Palletstellingen, TN en Export" met als
verdeelsleutel de vloeroppervlakte (1].

Vloeroppervlakte (m 2
]

TN
Export
Palletopslag
Totaal

1075
575

3090
4740

Kosten huisvesti.ng per m2.vloeroppervlakte 604.000 =fl 127,40
4740

Om de huisvestingskosten per palletvak te berekenen delen we de
kosten voer huisvesting Palletstellingen door het aantal
palletvakken.

Palletstellingen 3835 palletvakken.

Kosten huisvesting per palletvak : 3090
4740 * 382.000 =fl 65,00

3835



BIJLAGE 8
Berekening ordertrajectlengte.

De gemiddelde ordertrajectlengte is afhankelijk van
- variant opslagsysteem
- Aantal orderregels

De gewogen gemiddelde ordertrajectlengte kan verkleind worden
door een gunstige plaatsing van de artikelen. Bij een gunstige
plaatsing zijn, bij een gegeven aantal orderregels, de benodigde
artikelen over een kleiner aantal gangen (of ganghelften)
verspreid.

Voor de verschillende varianten van het opslagsysteem zal, voor
een gegeven aantal orderregels, de gemiddelde ordertrajectlengte
berekend worden. Dit gebeurt door na te gaan hoeveel
verschillende gangen bezocht moeten worden.

Opbouw ordertrajectlengte:
Aantal gangen (eigenlijk halve gangen vanwege de tussendoorgang)
maal de lengte van deze gangen.

+ afstand voor breedte palletstellingen (van rechts naar links)
+ afstand van laatst verzamelde artikel naar beginpunt.

Aanname :
Als een order uit meerdere orderregels bestaat is het aantal
gang(helft)en die afgelegd moeten worden maximaal 0,7 maal het
aantal orderregels.
Voorbeeld :
Order: 10 orderregels.
Aantal mogelijke ganghelften : 18
Dan zijn de artikelen niet over tien ganghelften verspreid, maar
over 0.7 * 10 = 7 ganghelften.

-8.1-
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Schematische weerqave palletstellinqen (bovenaanzicht).

Veronderstellingen :
Artikelen zijn random verdeeld over de verzamelplaatsen.
Deze situatie is van toepassing op variant 1 en variant 3.

Klasse Aantal Gang + Breedte + Terug = ordertraject-
orderreg. lengte

1 1 1*33 20 20+33 106
2 10 7*63/2 35 35+33 324
3 20 14*63/2 35 35+33 544
4 30 9*63 40 40+63 710
5 50 9*63 40 40+63 710
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Schematische weerqave palletstellinqen (bovenaanzicht),

Veronderstellingen:
De artikelen zijn verdeeld over drie sectoren. De ~erdeling
geschiedt met behulp van een ABC-analyse waarvoor geldt

Sector
A
B
C

Artikelbestand
20 %
30 %
50 %

Omslagfrequentie
80 %
15 %

5 %

Als een order uit 20 orderegels bestaat dan bestaat de order uit:
16 A-artikelen, 3 B-artikelen en 1 C-artikel.
De artikelen zijn ,binnen de sectoren, random verdeeld.
Deze situatie is van toepassing op variant 5.
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Klasse Aantal Ordertrajectlengte:
orderregels

1 1 2 * (.8*(7.5+16.5)+.2*(20+42)+.05*(35+49)} =
72 m.

2 10 8 A 1.5 B 0.5 C artikelen.
4*33 + 1.5*.7*20 + .5*33 (gangen)

+ (20+35)/2 (breedte)
+ ( 20+42 + 35+49)/2 (terug) = 270 m.

3 20 16 A 3 B 1 C artikel
4*33 + 3*.7*20 + 1*33

+ 35
+ 84 = 326 m.

4 30 24 A 4.5 B 1.5C artikelen.
4*33 + 4.5*.7*20 + 1.5*.7*33

+ 35
+ 84 = 349 m.

5 50 40 A 7.5 B 2.5 C artikelen.
4*33 + 7.5*.7*20 + 2.5*.7*33

+ 35
+ 84 = 414 m.

Deze berekeningen zijn ook toepasbaar voor het berekenen van een
gemiddelde 9rdertrajectlengte voor variant 2. Bij variant 2
worden de artikelen echter niet random geplaatst binnen de
sectoren. De plaats van de artikelen wordt bepaald met behulp van
de omslagfrequenties en afmetingen van de artikelen (zie fig. 3.1
hoofdstuk 3). De gemiddelde ordertrajectlengte is kleiner dan in
bovenstaande situatie. Dit zal naar schatting 5 % bedragen. uit
deze schatting volgen de volgende ordertrajectlengten :
Klasse Ordertrajectlengte.

1 .95 * 72 = 65 m.
2 257 m.
3 310 m.
4 332 m.
5 393 m.

-8.4-
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Schematische waerqave palletstellinqen (bovenaanzicht).

Veronderstellingen :
Opsplitsing in zeven sectoren.
Verdeling omslagfrequentie over sectoren
Sector Omslagfrequentie

1 25 %
2 20 %
3 15 %
4 10 %
5 10 %
6 10 %
7 10 %

situatie is van toepassing op variant 4.
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Klasse Aantal
orderregels

ordertrajectlengte:

1 1 2 * { .25*{afstand tot middelp. sector 1) +
.2*{afst tot middelp.sector 2) + ... }=

86 m.

2 10 Sector 1
Aantal art. 2.5

2
2

3
1.5

4
1

5
1

6
1

7
1

2.5*.7*33+2*.7*33+1.5*.7*33+1*33+1*30+1*30+1*30
+ 35 (breedte)
+ 83 (terug ) = 380 m.

3 20 Sector
Aantal art.

1
5

2
4

3
3

4
2

5
2

6
2

7
2

2*33+2*33+2*33+2*.7*33+2*.7*30+2*.7*30+2*.7*30
+ 35
+ 83 = 488 m.

4 30 Sector I
Aantal art. 7.5

2
6

3
4.5

4
3

5
3

6
3

7
3

5 50

2*33+2*33+2*33+3*.7*33+3*.7*30+3*.7*30+3*.7*io
+ 35
+ 83 = 575 m.

AIle gangen moeten worden afgelegd, dus maximale
ordertrajectlengte = 710 m.

-8.6-
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Schematische weergave palletstel1ingen (bovenaanzicht).

Veronderstellingen :
opsplitsing in twee sectoren. De verdeling van de
omslagfrequentie over sector A en BC is respectievelijk 80 en
20% •
De artikelen zijn random verdeeld binnen sector BC.
Deze situatie is van toepassing op variant 6.

Klasse Aantal
orderregels

ordertrajectlengte:

1 1 2 * { .8*(7.5+16.5)+.2*(27.5+42.5) } = 67 m.

= 276 m.

2 BC artikelen.
2*.7*33 (gar.gen)

(breedte)
(terug)

8 A
4*33 +

+ 27.5
+ 27.5+42.5

102

3 20 16 A
4*33

+ 27.5
+ 70

4 BC artikelen.
+ 4*.7*33

-8.7-
= 322 m.



Klasse Aantal
orderregels

ordertrajectlengte:

4 30 24 A
4*33 +

+ 27.5
+ 70

6 BC artikelen.
6*.7*33

= 368 m.

5 50 40 A
4*33

+ 27.5
+ 70

10 BC artikelen.
+ 10*.7*33

= 460 m.

een
een

deze
tyPen

Het gemiddelde ordertraject als funktie van de orderklasse en de
opslagsysteemvariant :

variant 1 2 3 4 5 6

iKlasse
1 106 65 106 86 72 67
2 324 257 324 380 270 276
3 544 310 544 488 326 322
4 710 332 710 575 349 368
5 710 393 710 710 414 460

Het gewogen gemidde1de ordertraject, voor
opslagsysteemvariant, is het gemiddelde ordertraject maal
percentage, dat bepaald wordt door het aantal malen dat
klasse voorkomt. Deze verdeling werd gemeten voor twee
orderverzamelen :
* Orderverzamelen aanvullen Werkmagazijn De "aanvu1ler"
verzamelt grote orders (Blokker, Makro) voor TN en vult het
Werkmagazijn aan uit de lokatieplaatsenopslag.
* Orderverzamelen TN: Dit betreft het verzamelen van de orders,
die in de bestaande situatie in het Werkmagazijn gepickt worden.

orderverdeling als funktie van de orderverzamelwerkzaamheden en
de opslagsysteemvariant :

Klasse Aanvuller Orderverzamelaars
Werkmagazijn Werkmagazijn

1 56 % 13 %
2 22 % 33 %
3 8 % 32 %
4 6 % 11 %
5 8 % 11 %

-8.8-



Met behulp van deze orderverdeling kan de GGO berekend worden.
Voorbeeld : Aanvuller Werkmagazijn.

variant l-
G.G.O. = .56*106 + .22*324 + .08*544 + .06*710 + .08*710 = 274 m.

Gewogen gemiddelde ordertrajectlengte:

Orderverzamelen voor aanvullen Werkmagazijn.

variant: GGO Besparing t.o.v.
huidige situatie [%] •

1 274 0 %
2 170 38 %
3 274 0 %
4 262 4 %
5 180 34 %
6 183 33 %

Orderverzamelen TN uit palletstellingen

Variant GGO Besparing t.o.v.
variant 1 [%] •

1 451 o %
2 272 40 %
3 451 o %
4 435 4 %
5 287 36 %
6 293 35 %

-8.9-
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BIJLAGE 10

Grondstoffenopslag.

De grondstoffen liggen grotendeels opgeslagen in het
Grondstoffenmagazijn (grondstoffenloods bijlage 1). In deze loods
staan ongeveer 150 pallets opgesteld. De grondstoffen z~Jn

verpakt in plastic zakken (inhoud 50 kg) en liggen opgeslagen op
pallets. De meest voorkomende palletafmeting is 150 *150 cm. Het
totale gewicht van een pallet ligt tussen 1250 en 1750 kg.

Het merendeel van de grondstoffen ligt opgeslagen in een
onverwarmde loods. Hierdoor kan kwaliteitsverlies optreden omdat
sommige grondstofsoorten vochtgevoelig (condens) zijn. Echter de
meest gevoelige grondstofsoorten worden opgeslagen bij de
mengerij (werkvoorraad).

Voor het oplossen van dit probleem worden enkele voorstellen
gedaan.

* Ontvochtigen loods met behulp van luchtontvochtigings
apparatuur. De jaarlijkse kosten bedragen naar schatting maximaal
15.000 gulden.

* Plaatsen grondstoffen in palletstellingen BUlkmagazijn
Omdat de aanwezige stellingen niet geschikt zijn voer opslag
grondstoffen (belasting per liggerpaar maximaal 1200 kg en
afmetingen grondstoffenpallets groter dan 1,0 * 1,2 m.), moet een
nieuwe palletstelling aangeschaft worden (15.000 gulden). Omdat
de reachtruck te licht is voor het heffen van de
grondstofpallets, moet deze ingeruild worden (70.000 gUlden).

* Plaatsen grondstoffen op ruimte die vrijkomt bij het eventuele
opheffen van het Werkmagazijn.Op deze ruimte kunnen maximaal 70
pallets geplaatst worden. Door plaatsing van verzwaarde
palletstellingen kan dit aantal verhoogd worden, maar dan is ook
een zwaardere reachtruck noodzakelijk.
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