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SUMMARY 

This report on the final study of Niels Sopnel, student at 
the Mechanical Engineering Department of Eindhoven Univer
sity of Technology, deals with the developments in the two 
studies that were-carried out at Mueller Europa B.V., 
Lichtenvoorde Holland. 

This middle-sized factory, a full daughter of the Paul 
Mueller Co.,Springfield, Miss. U.S.A., produces dairy farm 
equipment, stainless steel containers for various products, 
"Temp-Plate" heat exchangers and special equipment. 

In the first part of the study, a general analyses of the 
Component Part Department was performed, the main objectives 
beiing: - a reliable capacity-planning 

- a lay-out improvement 
- an improvement of the flow of information 
- an improvement of the "working environment". 

The results of the analyses·and the recommendations for 
improvement and further investigation are given in this 
report. 

The second part of the study concerned the realisation of 
a production line for the manufacture of 10.000 solar panels 
a year. 
In order to realise this production line, the methods of 
production were investigated and developed during the 
manufacture of six prototypes and the preparations for the 
first series. . 
A survey of these investigations is given in the report. 
Furthermore, the (preliminary) lay-out of the line and the 
matching control are given. 

To get an impression of the cost price per panel in the 
three different stages of production (prototype, first series 
and production line) calculations were made of the following 
items in all three stages: 

manufacturing times and capacity take-up per panel 

investments, needed to increase the rate of production 

financial data (cost of material, wages, overhead 
charge s etc.)_ 

Finally the findings and recommendations for further inves
tigation are given • 

Niels Sopnel 

Eindhoven, January 1986. 



SAMENVATTING 

Dit verslag van de afstudeeropdracht van N. S¢pnel, student 
Werktuigbouwkunde aan de T.H. Eindhoven, geeft een overzicht 
van de ontwikkelingen met be trekking tot de twee opdrachten, 
die aan de student verstrekt werden door het bedrijf waarbinnen 
de eindstudie verliep. 

Oit middelgrote, roestvaststaal-verwerkend bedrijf, MUELLER 
EUROPA B.V. te Lichtenvoorde, is de volledige dochter van de 
Amerikaanse PAUL MUELLER COMPANY en levert als voornaamste 
produkt melkkoeltanks. 

Een uitbreiding van het assortiment produkten vindt momenteel 
plaats door de fabrikage van een groeiend aantal op klanten
order gebouwde (koel-, opslag-)tanks, biertanks en TEMP-PLATE 
produkten. 
Sturing van de produktie vindt plaats door middel van een 
geautomatiseerd MRP-systeem. 

De eerste opdracht van de student betrof de analyse van de 
afdeling Onderdelenfabrikage, waarin aIle onderdelen van aIle 
produkten gefabriceerd worden. 
Getracht werd de geformuleerde doelstellingen te bereiken, 
hetgeen na de uitwerking de vOlgende resultaten opleverde: 

- een kapaciteitsplanning is mogelijk dankzij het bekend 
worden van de fabrikagetijden voor onderdelen van "gemiddel
de produkten"; invoering in het MRP-systeem voIgt op Korte 
termijn 

- de gemiddelde doorlooptijd en de gemiddelde hoeveelheid 
onderhanden werk zijn bekend uit metingen gedurende drie 
maanden; na veranderingen in lay-out, routing en informatie
stromen moet een nieuwe meting gedaan worden en vergeleken 
worden met de huidige metingen 

- een schematische nieuwe lay-out is getekend, echter zonder 
een goede lay-out analyse (met behulp van een plattegrond
stroomdiagram), omdat hiertoe de tijd ontbrak; 
aanbevolen wordt alsnog een goede lay-out analyse uit te 
laten voeren 

- door het weergeven van de gevonden fabrikagetijden in een 
Flow Chart en door vermenigvuldiging van die tijden met de 
transport- en wachttijdfaktor kan een betere leverdaturn
planning bereikt worden; dit is voor een produkt ("OMEFA"
tank) uitgewerkt 

• 



- vergelijking van het huidige met het "ideale" compositorisch 
schema levert een aantal verbeteringen en aanbevelingen op 

- een algehele afval- en afkeuranalyse is nog niet uitgevoerd; 
weI is gekonkludeerd, dat een effektieve kwaliteitskontrole 
nodig is in de afdeling en dat ter vermindering van de hoe
veelheid afval bij het afkorten van coils getracht moet 
worden de afkortinrichting te verbeteren, zodat meteen op 
de juiste maat afgekort wordt 

- aan de hand van opmerkingen van werknemers en eigen idee~n 
is een groot aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering 
van de werkomgeving 

Niet aIle doelstellingen z~Jn bereikt - mede doordat de 
tweede opdracht veel tijd opeiste - hetgeen leidde tot de 
aanbeveling een verdere analyse uit te laten voeren. 

Deze tweede opdracht betrof het realiseren van een produktie
lijn voor de fabrikage van hoofdonderdelen voor 10.000 zonne
panelen per jaar. 
De produktie van het paneel geschiedt in samenwerking met 
NAGRON ENERGY SYSTEMS (N.E.S.) B.V. 
Na de produktie van een zestal prototypes is overgegaan tot 
de fabrikage van de eerste serie van 520 stuks. 
Bij de ontwikkeling van de produktiemethoden voor de beide 
hoofdonderdelen (waterbak en collector-condensor) kwam een 
aantal problemen naar voren, die door konstruktieve wijzi
gingen aan machines of ontwerp van het zonnepaneel opgelost 
werden. 
Bottle-neck in de produktie van de eerste serie is het multi
puntlassen van waterbak (stiftjes tussen de platen lassen) 
en collector-condensor. 

De lay-out van de op te zetten produktielijn is in principe 
bekend, funktie-analyse van de besturing van de produktie
lijnl!uitgevoerd. 

Om een overzicht te krijgen van fabrikagetijden, kapaciteits
beslag, investeringen en financi~le haalbaarheid van het projekt 
zijn onderstaande gegevens berekend voor 3 fasen in het pro
duktieproces van het paneel. 
Hierbij is fase I de "prototype"-fase, fase 2 de "eerste serie"
fase en fase 3 de "produktielijn" - fase. 

- De fabrikagetijden zijn geschat a~n de hand van de uit de 
fabrikage van de prototypes en uit de analyse van de Onder
delenfabrikage bekende tijden. 



Resultaat (fabrikagetijd in manuur per unit): 
Fase 1: 31,6 manuur, produktieniveau 10 units/maand 

Fase 2: 10,3 manuur, produktieniveau 100 units/maand 

Fase 3:± 4 manuur, produktieniveau 10.000 units/jaar 

De machine-uren worden via de zogenaamde "Burden-Faktor" 
verrekend in de kostprijs,en zijn dus niet bij bovenge
noemde tijden inbegrepen. 

Aan de hand van de geschatte fabrikagetijden is aangegeven 
bij welke bewerkingen problemen met de beschikbare machine
kapaciteit optreden en welke investeringen daarom nodig 
zullen zijn. 
De investeringen zijn als voIgt ingeschat, waarbij in fase 
1 en 2 op de "bottle-necks" gerichte investeringen gedaan 
zijn, die ook in fase 3 nog zo veel mogelijk inzetbaar 
moeten zijn: 

Fase 1 : f 45.000,-- (al besteed) 

Fase 2: f 350.000,-- (gedeeltelijk besteed) 

Fase 3: f 3.540.000,--
--------------
f 3.935.000,--

- De kostprijs per unit is op grond van voorgaande bereke
ningen op de bij MUELLER EUROPA gebruikelijke manier be
rekend: 

Fase 1: f 2.896,-

Fase 2: f 1.405,--

Fase 3: f 781,--

De geschatte terugverdientijd v~~r de konsument is 11 
jaar, bij een verkoopprijs van f 2.000,-- voor het hele 
paneel, bij gemiddeld warmwaterverbruik. 
De potenti~le markt in Noord-West Europa is ongeveer 
730.000 zonnepanelen tot het jaar 2000. 

Aanbevelingen voor het verdere verloop van het projekt zijn: 

- Mechanisatie van de kritische bewerkingen moet zo snel 
mogelijk voltooid worden 

De beproevingstests van waterbak en collector-condensor 
dienen op korte termijn plaats te vinden, zodat wijzigin
gen in produktiemethoden of ontwerp doorgevoerd kunnen 
worden. 
Hiervoor zijn de bij T.N.O. uitgevoerde tests ook van 
belang, evenals onderzoek naar de minimaal benodigde door
snede van de collector-condensor-rillen en naar de coating 
van de waterbak. 



- Er dient een groter team geformeerd te worden om de produk
tielijn te realiseren, waarbij ook aandacht aan de expli
ciete keuze van de besturingscomponenten, de uiteindelijke 
plaats van de lijn en het al dan niet direkt monteren van 
de hoofdonderdelen van het paneel besteed dient te worden. 

Tenslotte een woord van dank aan de begeleiders, Ton van de 
Giessen en Frans Langemeijer, aan Professor Ba1kestein voor 
het mogelijk maken van deze bijzonder boeiende afstudeer
opdrachti verder dank aan een ieder, die bij de totstandkoming 
van dit verslag geholpen heeft. 

Niels S¢pnel 

Lichtenvoorde, 24 januari 1986. 
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INLEIDING. 

Ter afsluiting van de studie tot werktuigbouwkundig ingenieur 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven, wordt door Niels S0pnel 
een afstudeeropdracht verricht bij MUELLER EUROPA B.V. te 
Lichtenvoorde. 

In dit verslag worden de ontwikkelingen rond de afstudeeropdracht 
beschreven, die plaatsvonden in de periode van eind maart tot 
begin december 1985. 
Daartoe wordt allereerst een omschrijving van de afstudeeropdracht 
gegeven in hoofdstuk I. . 
Een beschrijving van MUELLER EUROPA voIgt in hoofdstuk II, waarin 
het verleden, het produktenpakket en de organisatie van dit 
roestvaststaal-verwerkend bedrijf behandeld worden. 
Daarnaast werdt het moederbedrijf, PAUL MUELLER COMPANY, kort 
besproken. 

De laatste twee hoofdstukken betreffen de beide onderwerpen, 
waarop deze studie zich concentreerde. respektievelijk de ana
lyse van de afdeling Onderde1enfabrikage en de verwezenlijking 
van een produktielijn voer de fabrikage van zonnepanelen. 
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HOOFDSTUK I OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACRT. 

In over leg met de begeleiders van het afstudeerprojekt, de 
heer A. van de Giessen, adjunkt-direkteur van MUELLER EUROPA, 
en Ing. F. Langemeijer, medewerker aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven, werd besloten de opdracht in de volgende twee delen 
te splitsen: 

A) Analyse van de afdeling Onderdelenfabrikage. 

Doel van deze analyse is: 

Kapaciteitsbepaling van aIle machines in de afdeling 
Onderdelenfabrikage. 

- Terugbrengen van de doorlooptijden. 

- Verbetering van de lay-out. 

- Verbeterde leverdatum-planning en -kontrole. 

- Verbetering van de informatiestromen. 

- Vermindering van de hoeveelheid afval en afkeur. 

- Verbetering van de "werkplek". 

B) Ontwerp en realisatie van een produktielijn voor zonne
energie systemen, met een uiteindelijke produktie van 
ongeveer 10.000 systemen per jaar in een-ploegendienst. 

Alvorens een overzicht te geven van de uitwerking van deze 
beide opdrachten, wordt eerst een beschrijving van MUELLER 
EUROPA gegeven. 
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HOOFDSTUR II BESCHRIJVING VAN MUELLER EUROPA B.V. 

2-1 Historisch overzicht. 

MUELLER EUROPA B.V. is een volledige dochter van de in 
Springfield, Missouri, Verenigde Staten, gevestigde PAUL 
MUELLER COMPANY. 
Dit in 1940 opgerichte plaatmetaa1-verwerkend bedrijf begon 
in 1955 met de produktie van me1kkoe1tanks. 
In 1960 werd geheel overgegaan op de produktie van roest
vrijstalen opslagtanks en andere apparatuur voor de zuivel
en voedingsmidde1enindustrie, die in Europa via de verkoop
organisaties MEKO HOLLAND en MERO BELGIUM op de markt ge
bracht werden. 
Oe MEKO-verkooporganisaties waren dochters van GEBR. 
GEERTJES N.V. te Assen (later MASALCO B.V.I. 
MUELLER EUROPA ontstond in 1968 als Joint Venture tussen 
PAU~ MUELLER COMPANY en GEBR. GEERTJES N.V. en verzorgde 
oorspronkelijk de assemblage van melkkoeltanks. 
Dankzij de groeiende afzet bleek het rendabel de gehele 
fabrikage bij MUELLER EUROPA te laten p1aatsvinden; na een 
vijftal jaren was het aantal werknemers gestegen van 30 tot 
meer dan 300. 

De fabrikage van andere dan standaard melkkoelingsprodukten 
werd niet toegestaan door PAUL MUELLER COMPANY; men vreesde 
dat daardoor een "know-how" lek zou ontstaan naar de andere 
aandeelhouder. 
PAUL MUELLER COMPANY nam in 1980, na een gerechtelijke 
procedure, die duurde vanaf 1978, alle aandelen van MASALCO 
B.V. over. 
Pas hierna werd het MUELLER EUROPA toegestaan zelf produkten 
te ontwikkelen. 
Hoe zeer deze lang verbeide diversifikatie in het produkten
pakket nedig was, bleek al in 1974, na de oliekrisis; er 
meest toen veor het eerst werktijdverkorting aangevraagd 
worden. 
Dit herhaalde zich in 1980, toen moesten bovendien in de 
procedure tot begin 1982 78 mensen ontslagen worden, ondanks 
een groeiende export na 1980, mede dankzij de oprichting van 
MUELLER U.K. en MUELLER IRELAND LTD. 

De introduktie van twee "eigen" predukten, de biertank en 
vooral de zogenaamde TEMP-PLATE produkten, in 1982 was juist 
op tijd om het bedrijf door de volgende moeilijke periode 
heen te helpen: in 1984 kondigde de E.E.G. een superheffing 
op melk en melkprodukten aan, met de bedoeling het overschot 
van deze produkten binnen de E.E.G. terug te brengen. 
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Aangezien melkkoelings- en verwante produkten nog steeds 
het leeuwendeel (51% in de eerste helft van 1985) van de 
omzet van MUELLER EUROPA vormden, waren de gevolgen duidelijk 
merkbaar: medio 1984 moest opnieuw werktijdverkorting worden 
aangevraagd. 
In december 1984 werden 18 werknemers ontslagen. 
Oit maa1 duurde de werktijdverkorting tot februari 1985. 

Nadat in november 1985 opnieuw voor 19 medewerkers ontslag 
werd aangevraagd, is het aanta1 werknemers 187 ; hiervan is 
59 % (111 man) direkt produktief. 

2-2 Het produkt-assortiment. 

Het produkt-assortiment kan onderverdeeld worden in: 

- Melkkoeltanks "on-tanks (liggende cilinder, 
ovale doorsnede) 

"M"-tanks (halve cilinder) 

"RH"-tanks (kleine, staande cilinder) 

- Reinigingsapparatuur voor melkkoeltanks: MUELLER-MATIC. 

- Warmtewisselaars : FO FRE-HEATER 
FE FRE-HEATER 
FF FRE-HEATER 
FG FRE-HEATER 
FH, FHA FRE-HEATER 
FT FRE-HEATER 

Het onderscheid in deze modellen hangt samen met de toe
passing van de warmtewisselaar, al dan niet in kombinatie 
met een melkkoeltank. 

- Koelaggregaat: KH 
HPF-unit (HI-PER-FORM, hoog-rendements 

koel-unit) 

- Watervat HST - Hot water Storage Tank 

- Bierkoeltanks: CH-tank 
CHO-tank 
CV-tank 
CVT-tank 

(geisoleerd, liggend) 
(ongeisoleerd, liggend) 
(staand) 
(staand, transporttank) 

allen met een inhoud van 1.000 liter, 
cilindrisch 



- TEMP-PLATE 
produkten en 
Processing 
Equipment 

- Special 
Equipment 
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een TEMP-PLATE bestaat uit twee (of meer) 
met een bepaald patroon op elkaar gepunt
laste platen, die met gasdruk" opgeblazen 
worden en als warmtewisselaar gebruikt 
worden. 
Onder Processing Equipment va1len produk
ten van uiteenlopende vorm, waarin het 
TEMP-PLATE principe gebruikt wordt. 

: op klantenorder gefabriceerde tanks en 
andere produkten met zeer uiteenlopende 
afmetingen, bedoeld voor bijvoorbeeld 
de opslag van bier, wijn, poeder etc. 

In bijlage 1-1 wordt een overzicht gegeven van dit assorti
ment, met de gerealiseerde verkopen in 1985, en prognoses 

,voor 1986. 

Door de ontwikkeling van nieuwe produkten (zoals de "U-plate") 
en door het herontwikkelen van oude produkten (o.a. "RH"- en 
"O"-tank) wordt getracht de marktpositie in oude markten te 
verbeteren en nieuwe mark ten te openen. 
Bovendien moet de herontwikke1ing van oude produkten leiden 
tot een verhoging van de "gross margin" (verhouding opbrengst -
totale kosten) per produkt. 

2-3 De organisatie. 

Het organisatieschema, dat in september 1985 van kracht wordt, 
is weergegeven op de volgende pagina, met de van het Amerikaanse 
moederbedrijf overgenoemen benamingen. 
Ten opzichte van de huidige organisatie zijn er een drietal 
belangrijke wijzi~ingen doorgevoerd: 

- De leiding van de afdeling Product Development & Engineering 
is voor1opig door de algemeen direkteur overgenomen. 
Hiermee is de direkte band met de afdeling Manufacturing, 
zoals die bestond doordat beide afdelingen geleid werden 
door de adjunkt-direkteur, minder sterk geworden. 
Het is echter de bedoeling, dat in de toekomst een onaf
hankelijke leiding van deze afdeling verkregen wordt. 
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- Er is een nieuwe produktgroep gevormd, genaamd Transport 
&. Storage. 

Hiertoe behoren de volgende produkten: - biertanks 
- poedercontainers 
- transportbakken 
- etc. 

- De adjunkt-direkteur, die de funktie van Manager Manufac
turing vervult, is voor wat betreft de afdeling TEMP-PLATE 
behalve Manager Manufacturing ook Operations Manager TEMP
PLATE. 
Hiermee behoren engineering en werkvoorbereiding voor deze 
afdeling ook tot zijn verantwoordelijkheden. 

Al eerder was een andere belangrijke wijziging met betrekking 
tot de Kwaliteitsdienst doorgevoerd: in het verleden vie I 
deze dienst onder de afdeling Product Development & Engineering; 
momenteel behoort zij tot de afdeling Manufacturing. 
De gewenste onafhankelijkheid van de Kwaliteitsdienst van juist 
deze Manufacturing-afdeling is hiermee nog niet gewaarborgd. 

2-4 Lay-out van de fabriek. 

In de lay-out zijn een aantal recente wijzigingen gekomen: 

- De gehuurde ruimte van MORSSINKHOF B.V. is verlaten; 
de daarin gevestigde testruimte (behorende tot de afdeling 
Product Development & Engineering) en afdeling Onderhoud 
zijn, evenals de Bedrijfsschool, verplaatst naar de ruimte 
naast het laadperron. 

- De lijnen voor de assemblage van de "0", "MOl en "RH"-tanks 
zijn anders ingedeeld (zie hiervoor het afstudeerverslag 
van Lex Creemers), evenals de afdeling Apparatenbouw. 

In bijlage 1-2 is een overzicht gegeven van de huidige 
lay-out van de fabriek. 

2-5 Produktiebesturing. 

Sinds medio 1984 is een produktiebesturingssysteern in gebruik. 
Het gekozen systeem is het Materiaal Behoefte Planningssysteern 
(MRP-I) van HEWLETT PACKARD (MM-3000). 
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Een tweede MM-3000 pakket is kort geleden geinstalleerd; 
dit dient voor het vastleggen en verwerken van financiele en 
administratieve gegevens en voor het verwerken van kapaciteits
gegevens van de produktie-afdelingen. 
In het schema op de volgende bladzijde is de werking van deze 
systemen in de organisatie weergegeven. 
In dit schema komen de Research & Development, de Marketing-
en de Personeelsafdeling niet voor, vanwege hun geringe betrok
kenheid bij de geautomatiseerde produktiebesturing. 

Mede ten gevolge van het nu pas ter beschikking komen van 
gegevens over het kapaciteitsbeslag van de produkten in de 
afdeling Onderdelenfabrikage (zie hoofdstuk 3), funktioneert 
het MRP-systeem nog niet optimaal: voorlopig zijn de geschatte 
cumulatieve bewerkingstijden onder het hoofd "Intern Transport" 
meegenomen. 
Een ander probleem met het MRP-systeem is de ongeschiktheid 
voor het besturen van projekt-achtige produktiesituaties 
(lit. (12), (13) I (14». 

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de organisatie van 
de informatiestroom tussen de onderdelenfabrikage en het MRP
systeem, waarin ook het Bedrijfsbureau een belangrijke rol 
speelt. 
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PRODUKTLEBESTURINGS-SCREMA 

A • Orderafhandeling 
A1 

A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

~ A 10 
A11 
A12 
An 
B. 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 

= Leveringsdatum en 
Historisch verkoopbestand 

= Offerte 
= Order 
= Orderbestand 
= Opdracht tot inkoop 
= Produktieplan 
= Werkorder-gegevens 
= Werkorder 
= VoortgangscontrOle 
= Gereedmelding 
= Gereedmelding 
= Opdracht tot aflevering 
= Algemene geg. aflevering 

Financiele afhande,ling order 
= Prijsgegevens (voorcalc.) 

Prijsgegevens 
= Prijsafspraak 
= Prijsafspraak 
= Prijsafspraak 
= Faktuur 
= Faktuur 
= Alg.geg. debiteuren 

C. Inkooporder-afhandeling 

01 = Voorraadgegevens 
C2 = Leverancier-gegevens 
C3 = Historisch leverancierbestand 
C4 = Opdracht tot inkoop 

C5 = Opdracht tot levering 
C6 =,'Faktuur 

07 = Alg.geg. krediteuren 

D. Nakalkulatie-Loonadministratie 
D1 = Urenverantwoording 
D2 = Urenoverzicht 
D3 = Urenoverzicht 
D4 = Loonadministratie-gegevens 
D5 = Nakalkulatie-gegevens 

E. Algemeen 
E'1 = Gebruik wordprocessor 
E2 = Algemene- en beleidsinformatie 
E3 = Algemene informatie 

(personeel,ziekte,etc.) 

VAN 

DATA-BASE 
VERKOOP 
KLANT 
VERKOOP 
DATA-BASE 
DATA-BASE 
DATA-BASE 
BEDR.BURO 
VOORTG. 
PROD.AFD. 
VOORR.BEH. 
DATA-BASE 
EXP-EDITIE 

DATA-BASE 
VERKOOP 
KLANT 
VERKOOP 
DATA-BASE 
EXPEDITIE 
EXPEDITIE 
FIN.ADMIN. 

MAGAZIJN 
DATA-BASE 
DATA-BASE 
VOORR.BER. 
OVERIGE AFD. 
INKOOP 
LEVERANCIER 

FIN.ADMIN. 

NAAR 

VERKOOP 
KLANT 
VERKOOP 
DATA-BASE 
INKOOP 
BEDR.BURO 
BEDR.BURO 
FROD.AFD. 
PROD.AFlI. 
VOORR.BEH. 
DATA-BASE 
EXPEDITIE 
DATA-BASE 

VERKOOP 
KLANT 
VERKOOP 
DATA-BASE 
EXPEDITIE 
KLANT 
FIN.ADMIN. 
DATA-BASE 

DATA-BASE 
INKOOP 
INKOOF 
INKOOP 
INKOOP 
LEVERANCIER 
MAGAZIJN (C1) 
FIN.ADMIN. 
DATA-BASE 

PROD.AFD. PLAN.& VOORTG. 
PLAN.& VOORTG. DATA-BASE 
AFD. X DATA-BASE 
DATA-BASE LOONADMIN. 
DATA-BASE DIREKTIE 
(prijsbijstellen)VERKOOP 

DATA-BASE 
DATA-BASE 

AFD. X 

AFD. X 
BEDR.LEID. 

DATA-BASE 
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HOOFDSTUK III ANALYSE VAN DE AFDELING ONDERDELENFABRIKAGE. 

3-1 Inleiding. 

In een eerder afstudeerprojekt, dat liep van mei 1984 tot 
begin 1985, is een analyse uitgevoerd van de assemblage
afdeling voor melkkoe1tanks, biertanks en warmtewisselaars 
(lit. (9».Aansluitend hierop zal in dit afstudeerprojekt een 
analyse van de afdeling onderdelenfabrikage gegeven worden. 

Deze (on1ogische) volgorde is gekozen, daar ten tijde van 
de eerste afstudeeropdracht de nieuwe "TEMP-PLATE" hal ge
reed kwam en dus toch al een verplaatsing van een aantal 
machines in de assemblagehal nodig was. 

Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de afdeling; 
de lay-out en de organisatiestruktuur worden hierin aange
geven. 
De daarop volgende paragraaf geeft een overzicht van de 
doelstellingen van de analyse van deze afdeling; tevens 
wordt aangegeven op welke wijze de doelstellingen bereikt 
kunnen worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn. 

Na een uitwerking van elk van de doelstellingen wordt het 
hoofdstuk beeindigd door een aantal konklusies en aanbeve
lingen. 

Aangezien in de afdeling Onderdelenfabrikage zeer veel ver
schillende onderdelen geproduceerd worden in kleine tot 
middelgrote series, is het noodzakelijk om een goede schema
tisering in het assortiment van onderdelen aan te brengen. 
In het voornoemde afstudeerprojekt van Lex Creemers is door 
de definitie van het "gemiddeld produkt" een dergelijke 
schematisering reeds ontwikkeld. 

In feite zou als gemiddeld produkt dat produkt genomen moeten 
worden, dat qua bewerkings- en insteltijden en produktie
frekwentie in de onderdelenfabrikage (elke machinegroep) 
een representatief gemiddelde is voor zijn produktgroep. 
Dit zou voor elke machinegroep een ander gemiddeld produkt 
opleveren, hetgeen de overzichtelijkheid van de analyse niet 
zou bevorderen. 
Er moet dus per produktgroep ~~n gemiddeld produkt aangewezen 
worden voor aIle bewerkingen op aIle tot dat produkt behorende 
onderdelen. 

V~~r dit produkt kan dan een analyse van aIle daartoe beho
rende onderdelen gemaakt worden. 
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Wederom zou in feite het produkt gekozen moeten worden met 
voor de produktgroep representatieve bewerkings- en instel
tijden en produktiefrekwentie. 
Aangezien uit de analyse van de assemblage (door Jos van Asselt, 
Manager Research and Development, en Lex Creemers) is gebleken, 
dat hun definitie van het gemiddeld produkt inderdaad relevante 
resultaten opleverde voor de betreffende produktgroep, zal 
dezelfde definitie in deze analyse van de onderdelenfabrikage 
gehanteerd worden. 
Bijkomend voordeel is, dat op deze manier een goede aanslui
ting tussen de twee analyses verkregen wordt, zodat de re
sultaten direkt toepasbaar zijn. 
Nadeel is "echter, dat op deze manier geen rekening gehouden 
wordt met de veranderde verkoopaccenten en marktperspektieven 
vanaf de datum waarop de voorgaande analyse uitgevoerd werd. 
Daarom is een nieuwe analyse van de verkoopcijfers en de 
marktverwachtingen (op grond van gegevens d.d. juni 1985) 

.uitgevoerd. 
In bijlage 2-2 zijn deze cijfers per eindprodukt gegeven; 
de berekeningen van het gemiddelde geven geen aanleiding om 
in het lijstje van gemiddelde produkten een verandering aan 
te brengen (slechts kleine afwijkingen werden gekonstateerd). 

Hiermee worden de gemiddelde produkten: 

0-1000 FE-OS 

RH-2S0 FF-IOS/3 

M-SOO FH-400 
CH-IOOO KH-400 
FD-SO/I HST-105 

Na een beschrijving van de afdeling Onderdelenfabrikage 
voIgt een uiteenzetting over de uitgevoerde analyse, waarbij 
een aantal doelstellingen van de analyse bij wijze van 
voorbeeld in detail zijn uitgewerkt voor de produktie van 
onderdelen voor de "OMEFA"-tank. 

3-2 Globale beschriiving van de huidige situatie. 

Ter ori~ntatie wordt hier een globale beschrijving gegeven 
van de afdeling Onderdelenfabrikage. 
In de hierna volgende paragrafen zal dieper op belangrijke 
kenmerken van deze afdeling worden ingegaan. 

- In deze afdeling worden aIle separate onderdelen - mits 
niet uitbesteed - van aIle produkten van MUELLER EUROPA 
gefabriceerd. 
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In de huidige lay-out z1Jn de produktiemiddelen geordend 
naar de bewerking, die ermee uitgevoerd wordt, in machine
groepen als "draaierij", "afkorterij" etc. 
Een plattegrond van de afdeling, waaruit duidelijk deze 
zogenaamde funktionele lay-out blijkt, is gegeven in bij
lage 2-1. . 
De afdeling is in 5 onderafdelingen gesplitst: 

1) Cut-to-Length (afgekort tot CTL); 
deze onderafdeling is weer opgesplitst in 5 machine
groepen (CTL-l tot en met CTL-5). 
Hier worden platen van coil afgekort, geschuurd, ge
polijst, van protektiefolie voorzien en op schone maat 
geknipt. 

2) Component Parts (CP), opgesplitst in 10 machinegroepen, 
waarin bewerkingen als kanten, felsen, uithoeken en 
per sen plaatsvinden. 

3) Machinale Afkorterij (MAG), bestaande uit 3 machine
groepen. 
Bewerkingen op staf en buis. 

4) Small Parts (SM) , bestaande uit 7 machinegroepen. 
Bewerkingen als lassen, slijpen en afbramen op Kleine 
onderdelen. 

5) Machinale (MA), opgesplitst in 19 machinegroepen. 
Hierin vindt onder andere plaats: boren, draaien, buigen, 
samenbouwen. 

Ten aanzien van de gekozen lay-out kan het volgende opgemerkt 
worden: 

Er wordt een groot aantal verschillende produkten gefabriceerd, 
met als uitgangsmateriaal een twintigtal in materiaal en 
afmetingen verschillende coils, en zeer veel verschillende 
soorten staf, plat of buis. 
De seriegroottes, waarin deze produkten gemaakt worden, varieert 
van enkele stuks tot 1.000 stuks, een veel voorkomende serie
grootte is 500 stuks. 

Deze twee aspekten van de produktie van onderdelen rechtvaar
digen de gekozen (funktionele) lay-out. 
Een nader onderzoek zou echter moeten uitwijzen of produktie 
in een "bewerkings-centrum" van enige min of meer gelijkvormige 
onderdelen wellicht meer rendabel is. 
Onder een bewerkingscentrum wordt in dit verband verstaan (zie 
lit. (11), (15)): 
een produktie-eenheid (een machine, of meerdere gekombineerde 
machines), die van het uitgangsmateriaal in een of meerdere 
bewerkingsgangen direkt het eindprodukt fabriceert. 
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Gedacht zou kunnen worden aan een bewerkingscentrum voor het 
draaien en frezen van aIle onderdelen met als uitgangsmate
riaal buis, staf of plat van bepaalde afmetingen. 

- Opslag van gerede of nog te bewerken onderdelen geschiedt 
in rekken of op pallets bij de machinegroepen. 

- Ret transport van de onderdelen tussen de bewerkingsgroe
pen vindt plaats door middel van een vorkheftruck of door 
persoonlijk afleveren/ophalen in bakken. 

- Er zijn in totaal 26 medewerkers in de afdeling; 
de afdeling wordt geleid door een afdelingschef. 
De verdeling van het personeel is als voIgt: 

Onderafdeling: Personeelsbezetting: 

1 afdelingschef 

CTL 7 (waarvan 1 groepsleider) 
CP 6 (waarvan 1 groepsleider) 

~G ) 8) ~ (waarvan 1 groepsleider) 
SP 5 

De informatiestromen in de afdeling z~Jn weergegeven in 
een compositorisch schema; zie hiervoor bijlage 2-5. 

3-3 De analyse. 

Zoals uit de in hoofdstuk I gegeven opdrachtomschrijving 
blijkt, zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd voor 
deze analyse. 
In deze paragraaf zal bij elke doelstelling een overzicht 
worden gegeven van de voor de analyse benodigde gegevens 
en van de gevolgde werkwijze. 
Bovendien wordt in de uitwerking van de doelstellingen 
nader op de verkregen resultaten ingegaan. 

3-3-1 Kapaciteitsbepaling 

Doel: 

Kapaciteitsbepaling van aIle machines, zodat een kapa
citeitsplanning mogelijk wordt. 

Benodigde gegevens: 

A) Van elke machinegroep: (gemiddelde) waarden voor 
bewerkingstijden, insteItijden en handlingtijden 
voor en na de bewerking. 
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B) Het aantal werkelijke produktie-uren per dag. 

Werkwijze: 

A) De bovengenoemde tijden voor de produktie van aIle 
onderdelen, waaruit de "gemiddelde produkten" (zie 3-1) 
gefabriceerd worden, kunnen door enqu~teren van de 
medewerkers bepaald worden. 
De tijden voor de produktie van onderdelen van de 
overige (niet-"gemiddelde") eindprodukten moeten aan 
de. hand van de verkregen tijden veor gemiddelde pro
dukten geschat worden. 
Een presentatie van gemiddelde bewerkings- en instel
tijden ve~r elke machinegroep maakt het rnogelijk een 
kapaciteitsschatting voor nieuw ontwikkelde onderdelen 
te maken. 
(De handlingtijden moe ten dan geschat worden). 

B) Berekening van het aantal werkelijke produktie-uren 
per dag per machinegroep. 

Uitwerking: 

A) In de onder de medewerkers van deze afdeling gehouden 
enqu~te werd gevraagd naar: 

het aantal medewerkers, dat bij die bewerking inge
schakeld werd 

- de tijden, die in elke machinegreep nodig zijn voor: 

1) instellen; hieronder valt transport van de te 
bewerken onderdelen naar de machine, instellen 
van de machine voor die serie en verwisselen van 
het gereedschap (in verband met slijtage). 
De tijd is berekend in uur per serie 

2) handling v66r de bewerking; de tijd, die nodig is 
om het produkt in de bewerkingspositie te krijgen 
Berekend in uur per stuk 

3} echte bewerking, berekend in uur per stuk 

4) handling na de bewerking; de tijd, die nodig is 
veer het uit de bewerkingspesitie halen van het 
gerede produkt 
Berekend in uur per stuk. 
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In het vervolg zal de onder punt 1 vermelde tijd "insteltijd" 
genoernd worden, de som van de onder punt 2, 3 en 4 vermelde 
tijden "bewerkingstijd". 
De som van insteltijd per stuk en bewerkingstijd wordt be
titeld als nfabrikagetijd". 

Uit de enqu§te volgden 
rnedewerkers, die nodig 
delen, die behoren tot 
produkten". 

de tijden 
zijn voor 
de in 3-1 

en de aantallen betrokken 
de produktie van aIle onder
gedefinieerde "gemiddelde 

In een aantal gevallen zijn de uit de enqu§te berekende tij
den getoetst tijdens de daadwerkelijke produktie van dat onder
dee!. 
De gekonstateerde afwijkingen bleken altijd rninder dan 10% 
te zijn, zodat aangenomen mag worden, dat de enqu~te-gegevens 
nauwkeurig genoeg zijn voor een kapaciteitsplanning en een 
voorkalkulatie van de kostprijs. 
Als voorbeeld zijn deze tijden gegeven in een "Flow Chart" 
voor de produktie van een ander produkt, dat in de analyse 
is meegenomen, narnelijk de OMEFA-tank. 
Deze poedercontainer, zelf ontwikkeld ten behoeve van een 
order van de firma OMEFA, is een vrij recente uitbreiding 
van het produktenpakket. 
Bet Flow Chart voor deze tank, met de bijbehorende tijden, 
is gegeven in bijlage A-5. 
Veor de OMEFA-tank gold een totale fabrikagetijd van 7,00 
uur als voorkalkulatie voor de produktie in de afdeling 
Onderdelenfabrikage. Uit het Flow Chart blijkt een werke
Iijke tijd van 11,3 uur! Verder blijkt het puntiassen 
(SM-l) veel tijd in beslag te nemen. 

Uit de tijden, die gevonden zijn voor de gemiddelde produk
ten, kunnen formules bepaald worden, waarmee een benadering 
van de fabrikagetijd v~~r willekeurige produkten gegeven 
kan worden. 
Hiertee is bij elke machinegroep een aantal variabelen be
paald, waarvan de fabrikagetijd afhankelijk is. 
Deze instel- en bewerkingstijden in formulevorm zijn weer
gegeven in bijlage 2-3. 
Bierbij dient opgemerkt te worden, dat goede schattingen 
aan de hand van deze formules mogelijk zijn voor produkten, 
die behoren tot de melkkoelings-, de biertank- of de warmte-
wisselaars-groep. . 
De onderdelen, die gemaakt worden voor de TEMP-PLATE-, 
Processing Equipment- en Special Equipment-afdeling zijn 
zeer uiteenlopend van vorm en bewerking, dus voor die onder
delen zal in het algemeen een aparte kapaciteitsberekening 
plaats moeten vinden. 
Een dergelijke kapaciteitsberekening rooet toch uitgevoerd 
worden, daar de produktieplanning voor deze onderdelen niet 
goed met het bestaande MRP-systeem uitgevoerd kan worden. 
(Het MRP-systeem is geschikt voor besturing van min of meer 
seriematige produktie; in dit geval is er duidelijk sprake 
van job-shop produktie: kleine series steeds weer op klanten
order gefabriceerde produkten). 
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De gevonden tijden voor de gemiddelde produkten en de daar
uit volgende schattingen v~~r de overige {serie-)produkten 
zullen op korte termijn worden ingevoerd in het MRP-systeem. 
Tot nog toe werd met een geschatte cumulatieve bewerkings
tijd voor het eindprodukt van de a£deling Onderdelenfabrikage 
gerekend. 
Deze tijd werd onder het hoofd "Intern Tranport" rneegerekend, 
terwijl voor aIle aparte bewerkingstijden nul uur ingevuld 
was. 
Oankzij de nu bekend geworden fabrikagetijden kan de werke
lijke "intern-transporttijd" en "bewerkingstijd" ingevuld 
worden, en is een kapaciteitsplanning mogelijk. 
Bovendien zal de kostprijsberekening (zowel voor- als nakal
kulatie} nauwkeuriger plaats kunnen vinden. 



3-3-2 Doorlooptijden. 

Doel: 
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Ret terugbrengen van de doorlooptijden, het optimaliseren 
van de hoeveelheid onderhanden werk. 
De doorlooptijd van een produkt is gedefinieerd als de tijd, 
die verstrijkt vanaf de uitgifte van de order door de werk
voorbereiding, totdat het produkt gereed is. 
Onder de hoeveelheid onderhanden werk wordt verstaan: het 
aantal orders dat op een bepaald moment uitgegeven, maar nog 
niet gereed gemeld is. 

Benodigde gegevens: 

A) Ruidige doorlooptijden en hoeveelheden onderhanden werk. 

B) Verhouding tussen transport- en wachttijden enerzijds 
en de werkelijke produktietijd anderzijds. 

Werkwijze: 

Al Vergelijking van de uitgifte- en gereedmeldingsdata 
(in een zogenaamde ·Z"-grafiek,zie lit. (11». 

B) Verschil tussen doorlooptijd en produktietijd delen 
door de produktietijd ("wacht- en transporttijdfaktor"). 

C) Analyse van de onder B) gevonden "wacht- en transport
tijdfaktor"; bi) ,de bewerkingen, die de hoogste faktor 
opleveren, verbeteringen in lay-out, produktieplanning 
en voorraadbeheer aanbrengen. 

Uitwerking: 

Ter bepaling van de gemiddelde doorlooptijd en het gemiddeld 
aantal '"onderhanden orders", is gedurende twee maanden bijge
houden hoeveel orders per dag uitgegeven worden aan de afdeling 
Onderdelenfabrikage en hoeveel orders die dag gereed kwamen 
in die afdeling. 
Bovendien werd op ~~n dag in deze twee rnaanden bepaald hoeveel 
orders op dat moment in bewerking waren; het bleek dat op 
5 september 1985 131 orders uitgegeven, maar nog niet gereed 
waren. 
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De resultaten van de metingen zijn weergegeven in een ·Z"
grafiek"; zie bijiage 2-4. 
Uit deze grafiek, waarin het aantal uitgegeven en gereedge
komen orders cumulatief tegen de tijd is uitgezet, voIgt een 
gemiddeide doorlooptijd van 8,3 dagen en een gemiddeide hoe
veelheid onderhanden werk van 121 orders. 
(Berekend volgens de methode der kleinste kwadraten). 
Vergelijking van de gevonden doorlooptijdenen hoeveelheden 
onderhanden werk met gegevens van vergelijkbare afdelingen 
(zie lit. (7), (Il» leert dat de gerniddelde doorlooptijd per 
bewerking tussen de 16 en 26 uur ligt. Aangezien het ge
middelde aantal bewerkingen per order in de Onderdelenfa
brikage 2,9 is (standaardafwijking 1(68) zou de gemiddelde 
doorlooptijd per order tussen de 46 uur (6 dagen) en 75 uur 
moe ten liggen,hetgeen met de meting overeenkomt. 
Verkorting van de doorlooptijd blijft desondanks een streven. 

Berekening en analyse van de "wacht- en transporttijdfaktor" 
moet nog plaatsvinden. 
Deze faktor kan berekend worden met behulp van de bij het 
Bedrijfsbureau voorhanden zijnde doorlooptijden van werke
lijke orders en de in 3-1-1 gevonden bewerkingstijden per 
bewerking (de bewerkingsvolgorde is in het MRP-systeem 
opgenomen). Uit de literatuur (7) blijkt dat een wacht- en 
transporttijd van rond de 90% van de totale doorlooptijd 
normaal is. De wacht- en transporttijdfaktor zou dan rond 
de 9 moe ten liggen. 

3-3-3 Lay-out verbeteringen. 

Doel: 

Optimaliseren van de routing van de produkten in deze afde
ling of naar andere afdelingen, waardoor minima Ie transport
afstanden en -tijden verkregen worden (lit. (18), (19), (25)). 

Benodigde gegevens: 

A) Transportgegevens van de produkten in de afdeling Onder
delenfabrikage: (werkelijke) routing, seriegrootte en 
fekwentie. 

B) Huidige lay-out. 

C) Toekomstige produktieverwachtingen. 

Werkwijze: 

A) De routing kan uit het MRP-systeem gehaald worden (computer
uitdraai van een werkorder). 
Rleine afwijkingeri tussen de op de computeruitdraai ver
melde routing en de werkelijke routing in de fabriek kunnen 
voorkomen; voor zover mogelijk zal getracht worden de com
putergegevens te verbeteren. 
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De seriegrootte wordt berekend in het MRP-systeem. 
De produktie-frekwentie is afhanke1ijk van de orderporte
feuille en de gehanteerde veiligheidsvoorraden per produkt. 
Gegevens hierover volgen uit verkoopvoorspe1lingen respek
tievelijk computergegevens van het MRP-systeem. 
Invullen van gevonden gegevens in een plattegrond-stroom
diagram geeft inzicht in het al dan niet optreden van knel
punten in de routing. 
Deze knelpunten kunnen door lay-out verbeteringen geheel 
of gedeeltelijk weggenomen worden. 

BJ De huidige lay-out is gegeven in bijlage 2-1-1. 

C) De verkoopprognoses worden door de afdeling Verkoop opge
steld: zij zijn in bijlage 2-2 voor 1986 voor de 
me1kkoelingprodukten weergegeven. 

Uitwerking: 

Hoewel de transportgegevens bekend z~Jn, is nog geen platte
grond-stroomdiagram getekend, aangezien de beschikbare tijd 
te kort was. 
Pas na het tekenen van een derge1ijk diagram kunnen goed ge
fundeerde verbeteringen aangebracht worden. 
Omdat er tijdens de analyse van deze afdeling toch.enige 
ideeen omtrent lay-out-verbeteringen ontstonden, zijn deze 
ideeen verwerkt in een schematisch nieuwe lay-out; zie bij
lage 2-1-2. 

3-3-4 Leveringsdatum-planning. 

Doel: 

Verbeteren van de leveringsdatum-planning. 

Benodigde gegevens: 

A) Werkelijke fabrikagetijden, zoals in 3-3-1 bepaald, 
schattingen van de wacht- en transporttijden (met behulp 
van de in 3-2-2 bepaa1de ·wacht- en transporttijd faktor"). 

B) Geplande leveringstijden uit het MRP-systeem. 

Werkwijze: 

Door uit de gegevens onder A) vermeld, de leveringsdatum te 
berekenen, kunnen de computergegevens bijgesteld worden. 
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Uitwerking: 
Aangezien de "wacht- en transporttijdfaktor" nog niet bekend 
is, is een berekening van de leveringsdatum nog niet mogelijk. 

Om een indruk te krijgen van het kapaciteitsbeslag van een 
bepaald (gemiddeld) produkt op het machinebestand, kunnen de 
fabrikagetijden en wacht- en transporttijden in een Flow Chart 
vermeld worden. 
Bovendien kunnen in een Flow Chart staafdiagrammen gemaakt 
worden voor: 

- de cumulatieve fabrikagetijden voor een "gemiddeld" produkt 
voor elke machinegroep = bezetting van de machinegroep bij 
produktie van het produkt: 

- de cumulatieve fabrikagetijden voor elk onderdeel van een 
"gemiddeld" produkt over aIle machinegroepen = totale zuivere 
fabrikagetijd van dat onderdeel. 
Als de wacht- en transporttijden bekend zijn, kan de totale 
benodigde produktietijd van dat onderdeel berekend worden 
en dus ook een ideale "leveringstijd" (= bij onbeperkte kapa
citeit) • 

Ter illustratie is een dergelijke Flow Chart ingevuld voor de 
produktie van OMEFA poedercontainers; zie bijlage A-5. 
Slechts de wacht- en transporttijden ontbreken hier nog in. 

3-3-5 Informatiestroom-verbeteringen. 

Doel: 
Verbetering van de informatiestromen, zowel binnen de afdeling 
als tussen deze en andere afdelingen,zie lit. (16), (17). 

Benodigde gegevens: 

A) Huidige informatiestromen. 

B) Werkelijk benodigde informatie per (onder)afdeling. 

Werkwijze: 

A) Vaststellen van de huidige info-stromen door enqu~teren 
van de medewerkers. 
Aan de hand hiervan een "compositorisch schema"(lit. (18), 
(26), (27) opstellen. 

B) Met behulp van de medewerkers kan in een "Informatie" matrix 
de werkelijk benodigde informatie vastgelegd worden (lit (18)). 
In een verbeterd compositorisch schema kan aangegeven wor-
den hoe de optima Ie informatiestromen lopeno 
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Uitwerking: 
Ben "compositorisch schema" van de huidige situatie is weer
gegeven in bijlage 2-5-1. 
Na het opstellen van de in bijlage 2-5-2 gegeven "!nformatie" 
matrix kon een verbeterd compositorisch schema gemaakt worden. 
De voornaamste verbeteringen in de inforrnatiestroom zijn bij het 
nieuwe compositorisch schema vermeld; zie bijlage 2-5-3. 

3-3-6 Afval- en afkeur-analyse. 

Doel: 

Vermindering van de hoeveelheid afval en afkeur. 

Benodigde gegevens: 

Materiaalverbruik en bewerkingsmethode per machinegroep voor 
onderdelen van gemiddelde pradukten. 
Afkeurpercentage bij elke bewerking van onderdelen van ge
middelde produkten. 

Werkwijze: 
Definitie van afval: dat gedeelte van het uitgangsmateriaal, 
dat na de bewerking niet meer gebruikt wordt. 
Door het bestuderen van de bewerkingsmethoden en door het 
enqu@teren van de medewerkers kon vastgesteld worden bij welke 
bewerkingen de afval- en afkeurpercentages relatief hoag zijn. 
Op deze plaatsen moet bestudeerd worden of het mogelijk is 
verbeteringen in ontwerp en/of fabrikagemethode aan te brengen. 
Hierbij dient te worden gestreefd naar een kleiner aantal ver
schillende onderdelen met vrijwel dezelfde funktie en naar een 
kleiner aantal verschillende routings van de onderdelen (stan
daardisering) • 

Uitwerking: 

Een analyse van aIle bewerkingen is nog niet uitgevoerd. 
Bij het enqu@teren van de medewerkers in de CTL-onderafdeling 
bleek het volgende: 
Doordat van coil afgekorte platen nog eens geknipt worden om ze 
precies op maat te krijgen, gaat te veel materiaal verloren. 
Men rekent normaal met ongeveer B% afval bij rechthoekige 
platen en met 30% afval bij ronde platen uit rechthoekig mate
riaal. 
(Het minima Ie theoretische afvalpercentage v~~r het maken van 
ronde platen is 22%, dus ook hier is een werkelijk afvalper
centage van B%). 
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Ais de platen tijdens het afkorten van de coil meteen op de 
juiste lengte zijn, hoeven daarna nog slechts de zijkanten 
geknipt te worden om het juiste uitgangsmateriaal voor daarop 
volgende bewerkingen te verkrijgen. 
De nauwkeurigheid waarmee nu afgekort wordt is: 

plus of min 5 mm bij een afkortlengte van 3 meter. 

Dit zou moeten worden teruggebracht tot: 

plus of min 0,5 rom (nauwkeurig werk) bij een afkortlengte 
van 3 m. 

Om deze nauwkeurigheid te halen, moet ten eerste een goede 
(niet-slippendel) lengtemeter veer de schaar geinstaleerd 
zijn. 
Ten tweede moet er voor gezorgd worden, dat het afrolmecha
nisme gewoon door kan blijven draaien tijdens het afkorten. 
Dit kan aIleen, als tussen het afrolmechanisme en de richtwals 
de schaar voldoende (± 2 meter) ruimte is voor een "Ius" in 
de aangevoerde coil. 
Om de "Ius" voldoende te kunnen laten doorhangen, zou bovendien 
een verlaging in de vloer tussen afrolmechanisme en richtwals 
moeten komen. 
Een kosten-baten analyse moet uitwijzen of de investeringen 
in deze aanpassingen werkelijk rendabel zijni er moet daarbij 
rekening worden gehouden met het feit, dat de "afvalstroken" 
van de tweede knipbewerking vaak nag gebruikt kunnen worden 
voor kleinere produkten. 
De analyse zal in deze studie niet uitgevoerd worden. 
Het voorschrijven van bepaalde standaardmaten voor platen, 
waaruit een zo gunstig mogelijk afvalpercentage voIgt bij 
afkorten en/of op maat knippen, is noodzakelijk, daar dan 
reeds in de ontwerpfase van een produkt met latere (knip-) 
bewerkingen rekening wordt gehouden. 

Uit de nog uit te voeren analyse van de bewerkingen in de 
onderdelenfabrikage moeten verdere standaard maten en standaard 
bewerkingsmethoden volgen, waarmee behalve minimalisering van 
de hoeveelheid afval ook een kortere insteltijd van de machines 
bereikt wordt. 

3-3-7 Verbetering van de werkomgeving. 

Doel: 

Verbetering van de werkomgeving. 

Benodigde gegevens: 

Aanmerkingen op de werkomgeving door medewerkers. 
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Werkwijze: 

Enqu~teren van de medewerkers1 met deze en neigen" idee~n 
verbeteringen in de werkp1ek aanbrengen. 

Uitwerking: 

De opgedane ideeen 1eidden tot een aantal aanbeve1ingen, die 
in bijlage 2-6 zijn beschreven. 

3-4 Konklusies en aanbevelingen. 

Aangezien de gep1ande aktiviteiten met betrekking tot de ana
lyse van de afdeling Onderdelenfabrikage veel vertraging onder
vonden hebben door ontwikkelingen rond het tweede deel van de 
opdracht (N.E.S. zonne-energie projekt), is een groot deel 
van de gesteide doe len niet bereikt. 
Voorlopig kunnen de volgende konklusies getrokken worden: 

- met de gevonden fabrikagetijden voor de onderdelen van de 
gemiddelde produkten kan - na invoering in het MRP-systeem -
een kapaciteitsplanning en een verbeterde kostenberekening 
gemaakt worden. . 
Uit deze gegevens kan voor "niet-gemiddelde" produkten 
(mits van de melkkoelingsproduktgroep) een schatting ge

maakt worden van de fabrikagetijden van de daartoe behorende 
onderdelen1 

.. uit de getekende "Z"-grafiek (gemeten gedurende twee maanden) 
vo1gt een gemiddelde doorlooptijd per order van 8,3 dagen 
en een gemiddelde hoeveelheid onderhanden werk van 121 
orders. 
Het gemiddeld aantal bewerkingen per order bedraagt 2,9. 

- De (voor1opige) lay-out studie leidde tot een schematische 
nieuwe lay-out van deze afdeling. 
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- Het getekende compcsitorisch schema geeft aanleiding tot 
een aantal verbeteringen, die vastgelegd zijn in een nieuw 
compositorisch schema. 

De aanbevelingen voor het effektueren van de ui.t de analyse 
opgestelde verbeteringen, of voor het verdere verloop van de 
analyse, luiden: 

- De gevonden fabrikagetijden moe ten zo snel mogelijk in het 
MRP-systeem ingevoerd worden, zodat een kontrole en een 
vergelijking met de nu nog gehanteerde (intern transport) 
tijden mogelijk is. 

- Meting van de gemiddelde doorlooptijd en hoeveelheid onder
handen werk dient herhaald te worden na het doorvoeren van 
wijzigingen in lay-out, planning of routing. 

- De informatiestromen kunnen op enkele plaatsen verbeterd 
worden; de verbeteringen zijn in volgorde van afnemende 
importantie bij het (nieuwe) compositorisch schema vermeld. 

- Ter vermindering van de hoeveelheid afval bij het afkorten 
van platen vanaf coils moet getracht worden de afkort
inrichting te verbeteren, zodat de platen meteen op rnaat 
afgekort worden. 

De aanbevelingen ter verbetering van de werkomgeving zijn 
vermeld in bijlage 2-6. 

- Ter bepaling van de meest kritische bewerkingen op onderdelen 
dient een effektieve kwaliteitskontrole op in de afdeling 
geproduceerde onderdelen uitgevoerd te worden. 

- De machinegroep CP-3 omvat de bewerkingen bomben en stampen. 
Het bomben is een zeer tijdrovende bewerking voor het bol 
zetten van de "heads" van een tank. 
De bewerkingstijd ligt tussen de 0,5 en 2 uur per stuk, 
zodat getracht moet worden "bomb"-bewerkingen zo veel rnogelijk 
te vermijden. 
Dit kan bijvoorbeeld door het antwerp af te stemmen op diep
trekbewerkingen voor het vormen van de heads. 
Hierbij moet w~l worden nag ega an of de (verwachte) produktie
omvang de aanmaak van een duur stempel rechtvaardigt. 

- Niet aIle doelstellingen van de analyse zijn in deze studie 
bereikt. 
Het verdient aanbeveling een verdere analyse uit te laten 
voeren, eventueel door een student van de groep Technische 
Bedrijfsvoering van de afdeling Werktuigbouwkunde, T.H. 
Eindhoven. 
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In deze studie moet aan de volgende punten nog aandacht 
worden besteed: 

1) Het maken van schattingen van fabrikagetijden voor 
"niet-gemiddelde" produkten, zodat ook daarvoor een 
betrouwbare kapaciteitsplanning mogelijk wordt. 

2) Het aan de hand van een volledige lay-out studie aan
brengen van verbeteringen in routing en lay-out. 

3) Het bepalen van de gemiddelde wacht- en transporttijden 
bij de produktie van onderdelen, 20dat een betere 
produktieplanning en betrouwbare leveringsdatumbepaling 
mogelijk zijn. 

4) Een afval- en afkeuranalyse moet leiden tot vermindering 
van de hoeveelheid afval en afkeur, waarbij naar standaar
disering gestreefd moet worden. 
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HOOFDSTUK 4: HET N.E.S. ZONNE-ENERGIE PROJEKT. 

4-1 Inleiding. 

Begin 1983 werd MUELLER EUROPA door NAG RON ENERGY,SYSTEMS B.V. 
benaderd voor de produktie van de hoofdonderdelen van een 
zonnepaneel. Het ontwerp van dit zonnepaneel is afkomstig 
van Ir. G. Bertels, direkteur-eigenaar van Technisch-Weten
schappelijk Adviesburo "ADVANCED MECHANICS". 

Aangezien MUELLER EUROPA zich juist ging specialiseren op de 
ook in dit ontwerp gebruikte warmtewisselaar en er binnen het 
bedrijf veel ervaring is met de benodigde fabrikage-technieken, 
werd besloten tot de produktie van enige schaalmodellen en 
prototypes. 
Voorlopig werd overeengekomen, dat de eindafwerking van het 
zonnepaneel bij NAGRON zal plaatsvinden. 
De reden hiervan ligt in de betrokkenheid van NAG RON bij het 
projekt vanaf het begin. . 
Ook de montage van het uiteindelijke zonnepaneel op het dak 
wordt door NAGRON verzorgd. 

Het ontwerp van dit zonnepaneel wijkt af van eerder op de 
markt gebrachte panelen; de werking ervan wordt hieronder 
beschreven. 
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de stuklijst-nurnmers 
op de tekeningen; zie figuur 1 en 2. 

De op de collector (1) invallende straling wordt gebruikt 
voor de verhitting van het zich in de collector bevindende 
medium. Dat medium is de koolwaterstof hexaan, hetgeen de 
volgende chemische eigenschappen heeft: 

- kookpunt 
- smeltpunt 
- verdampingswarmte 

- brandbaarheid 

+ 69"C. 
: - 94,3°C. 
: 31,5 kJ/mol bij 25°C., 28,96 kJ/mol 

bij 68,74°C. en 1 atm. 
: zeer brandbaar 

De werkdruk ligt (verI onder de atmosferische druk, maar kan 
(bij hoge temperaturen in de collector-condensor) oplopen tot 
rond de 1 bar, afhankelijk van de hoeveelheid hexaan. 
Het hexaan verdampt in de collector. Door de daarmee gepaard 
gaande drukverhoging wordt dit hexaangas naar de condensor 
(2) verdrongen. 
Hier staat het zijn warmte af aan het omringende hexaan en 
aan de wanden. 
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Via deze wanden - en een geleidingslaag van aluminium-oxide
poeder (4) wordt de warmte aan een wateropslagvat (3) afge
staan. 

Het unieke van dit ontwerp is, dat het geheel van collector
condensor-watervat zeer kompakt is samengebouwd. 

De gekombineerde collector-condensor is gemaakt van een zoge
naamde TEMP-PLATE. Deze TEMP-PLATE be staat uit twee, met een 
bepaald patroon op elkaar gepuntlaste platen. 
Nadat de randen van de platen dichtgelast zijn, wordt tussen 
de twee platen een overdruk aangebracht, zodat de platen op
bollen waar ze niet samengelast zijn. 
Het resulterende grote "bobbelige" oppervlak maakt de TEMP
PLATE zeer geschikt voor warmte-uitwisselingsapparatuur. 

De gebruikte TEMP-PLATE heeft een U-vorm, waarbij de ene 
(lange) poot van de U de collectorfunktie heeft en dus naar 
de zon toegekeerd is. 
De andere poot fungeert als condensor en is met de collector 
verbonden door kanaalvormige rillen aan de bovenkant en twee 
leidingen aan de onderkant. 
Bij verhitting van de collector verdampt het daar aanwezige 
hexaan. 
Ten gevolge van de met verhitting en verdamping gepaard gaande 
drukstijging in de collector stroomt het gasvormige hexaan 
door de rillen naar de condensor. 
Daar koelt het hexaan af, wordt weer vloeibaar en stroomt 
via de twee leidingen weer terug naar de collector. 
Een paneel be staat uit twee onafhankelijk werkende collector
condensors; het totale collectoroppervlak is ongeveer 4 m2. 

Het wateropslagvat ligt tussen de poten van de twee naast 
elkaar opgestelde collector-condensors, geisoleerd van de 
collectorzijde en met een optima Ie geleiding naar de conden
sor (4). 
Het hele zonnepaneel is tot een door PolyCarbonaat omhuld 
pakket sarnengevoegd. 

Ais de temperatuur van het water tot 69"C. gestegen is, 
kondenseert het hexaan niet meer. Bij recentetests op pro
totypes bij het TNO-Apeldoorn is gebleken dat, tegen aIle 
verwachting in, de thermosyfonische pompwerking Cop grond 
van ternperatuurverschillen in het verpompte medium) blijft 
bestaan. 
Het gevolg is dat de temperatuur van het water onder ideale 
omstandigheden tot boven 150·C.,op kan lopen, afhankelijk 
van het door de collector opgenomen vermogen. De gebruikte 
rnaterialen laten een dergelijke hoge temperatuur toe; de 
limiet ligt op ongeveer 20Q"C. vanwege de kunststof coating 
van de waterbak. 
Er moet nog nagegaan worden of een oververhittingsbeveili
ging nodig is; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 
NAGRON. 
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Een groot voordeel is, dat de aanvoerleiding van de water
bak direkt op het waterleidingssysteem van het huis aangeslo
ten kan worden. De afvoerleiding kan op een boiler aange
sloten worden voor eventuele naverwarming. 
Er is geen extra pomp nodig voor watercirculatie. 

Het paneel is met een ophangingsstrip (8) aan een houten blok 
(9) bevestigd: hier lopen ook de waterleidingen doorheen. 

Bij de montage op het dak, zie figuur 3, wordt een PVC pijp 
(4) door het dak gestoken. De pijp rust met een steun op de 
vloer van de zolder; er is dus geen dakbelasting. 
Het bovenste deel van de pijp valt in een sleuf (elliptisch) 
in het houten blok; de waterleidingen (5) lopen door de pijp. 

Momenteel wordt bij NAGRON overwogen om het zonnepaneel 
direkt op het dak te laten rusten. 
Zowel het houten blok als de PVC pijp wordt dan overbodig, 
daar men bij de montage een aantal pannen van het dak ver
wijdert, het paneel op het dak legt en afdekflappen aan de 
randen bevestigd. 
Nadelen van deze montage zijn de arbeidsintensieve montage 
en de dakbelasting (een paneel met 120 liter water weegt 
ongeveer 180 kg). 
Voordelen zijn de afwezigheid van windbelasting (de wind slaat 
niet meer onder het paneel) en het overbodig worden van de 
montage van het houten blok. 

De belangrijkste ontwikkelingen rond dit projekt vanaf het 
begin van deze studie tot op dit moment zijn op een tijds
schaal weergegeven in bijlage 3-1. 

Begin januari 1986 wordt gestart met de produktie van de eerste 
serie van 520 units van het zonne-energie systeem. 
Een unit be staat hierbij uit: 

2 collector-condensors + toebehoren, 
1 waterbak met een inhoud van 133 liter en 
een oppervlak van 2 m2 + toebehoren. 

De v~~r de produktie van deze eerste serie benodigde inves
teringen worden in paragraaf 4-7 besproken; van het totale 
investeringsbedrag van f 350.000,-- is inmidde1s een gedeelte 
besteed. 
V~~r de netwerkplanning die opgezet is voor de produktie 
van deze eerste serie, wordt verwezen naar bijlage 3-~-2. 
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4-2 Ornschrijving van de opdracht. 

De eind maart aan de student verstrekte opdracht .luidt: 

Het realiseren van een produktielijn voor de fabrikage van 
de hoofdonderdelen voor ongeveer 10.000 zonnepanelen per 
jaar. 

Hierbij kunnen de volgende hoofdonderdelen onderscheiden 
worden: 

- de waterbak 

de collector-condensor 

Voordat een dergelijke produktielijn opgezet kan worden, 
moet aan de hand van proeven op schaalmodellen en door de 
fabrikage van prototypes de optimale produktiewijze bepaald 
worden. 
Op het moment dat de opdracht verstrekt werd, waren de proe
ven op voornoemde schaalmodellen afgerond. 
V~~r een verslag van deze proeven en een voorstudie van ·het 
projekt wordt verwezen naar het afstudeerverslag van Lex Creemers, 
zie lit (9). 

De produktie van zes komplete prototypes startte eind 1984; 
een tegenvaller bij het vakumeren van een aantal gerede collec
tor-condensors (zie bespreking bijlage 3-3 onder vakumeren) 
maakte de fabrikage van 12 nieuwe collector-condensors eind 
maart 1985 noodzakelijk. 
Tegelijkertijd werd de fabrikage van zes waterbakken op uit
eindelijke afmetingen (2.000 x 1.000) en een k1eine (1.000 x 
1.000) waterbak gestart. 
Vanaf dat moment werd door het vo1gende team aan dit projekt 
gewerkt: 

N. S¢pnel (student), 
J. Hekman (Manufacturing Engineering) • 

Verscheidene medewerkers van de afde1ing Onderdelenfabrikage 
(o.a. F. Bolk) en de afde1ing Onderhoud (o.a. J. Winkelhorst). 

4-3 De waterbak. 

4-3-1 Eisenpakket, ontwerp en produktie. 

In de nu volgende paragrafen wordt per hoofdonderdeel een 
overzicht gegeven van: 

- het eisenpakket, waaraan dat onderdeel moet voldoen; 

- het gekozen ontwerp; 
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- de bij de prototypes gekozen produktievolgorde en de 
toekomstige produktievolgorde; 

- de bij de bewerkingen voorkomende problemen en benodigde 
maatregelen voor de produktie van de serie van 520 stuks 
en v~~r de toekomstige lijnproduktie. 

V~~r het wateropslagvat werd het volgende eisenpakket op
gesteld: 

De inhoud van de bak moet ongeveer 120 liter zijn. 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de vereiste 10% 
bufferruimte, waarin een hoevee1heid lueht als drukbuffer 
fungeert om de drukgolven ten gevolge van leidingslag op 
te vangen. 
De totale inhoud moet dus minimaal 133 liter zijn. 

- De bak moettussen de poten van de twee collector-condensor
platen passen (zowel in breedte, lengte als diepte). 
Aan de colleetorzijde moet nog ruimte zijn voor isolatie
materiaal. 

- De maximale werkdruk is 6 - 8 bar. 
De minimale barstdruk moet dan 10 - 12 bar bedragen. 

- De temperatuur van het water varieert van waarden onder 
het vriespunt tot + ISO·C. 
Eij bevriezing van het water in de bak mogen geen beseha
digingen optreden. 

- Ret materiaal waarvan de bak is gemaakt moet glad genoeg 
zijn om een goede coating aan de binnenkant te garanderen. 
Eovendien mogen er geen spleten of kieren aan de binnenkant 
voorkomen, daar de coating-kwaliteit dan sterk afneemt. 

- De plaats waar het (warme) water afgetapt wordt, moet zo 
hoog mogelijk in de (onder ongeveer 45° omhoog staande) 
waterbak Iiggen, omdat daar zich het warmste water bevindt. 
Er dient hierbij weI rekening gehouden te worden met de 
luchtkamer, die zich vanzelfsprekend ook bovenin de bak 
bevindt. 
Verder moet de warm-water Ieiding buiten de bak naar beneden 
lopen, daar anders afkoeling van het water optreedt door 
het omringende koelere water onderin de bak. 

Uit bij MUELLER EUROPA - en voordien bij NAGRON - verriehte 
proefnemingen is het in figuur 4 getekende ontwerp als opti
maal naar voren gekomen. 
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De waterbak bestaat uit twee platen, waartussen een groot 
aantal stiftjes gepuntlast zijn. 
De randen van de bak worden omgebogen en dicht gelast. 

Voor de produktie van de waterbak is gebruik gemaakt van 
de volgende materialen: 

- Wanden van de waterbak: 

Ge~ist wordt, dat dit materiaal goed lasbaar, goed te 
vervormen en goed te coaten is. 
Voor de eerste prototypes werd Vitro-staal gebruikt (speci
fikaties zie bijlage 3-2, tabel 1). 
Later werd ook een emailleerstaal van Roba getest (St 12, 
zie bijlage 3-2, tabel 2). 
Na over leg met twee materiaaldeskundigen van Hoogovens 
werd besloten pro even te doen met Staal 14 (St 14 RR, ma
teriaalgegevens zie bijlage 3-2, tabel 5), aangezien dit 
staal beter lasbaar en vervormbaar is, terwijl uit proeven 
bleek, dat de kwaliteit van de coating voldoende was. 
De eerste serie van 520 stuks zal van dit materiaal gemaakt 
worden. 
De dikte van het materiaal moet minimaal 0,55 rom zijn om 
de barstdruk te kunnen weerstaan. 
De eerste bovenliggende gestandaardiseerde dikte is 0,6 rom. 
Voorlopig wordt nog met een dikte van 0,7 rom gewerkt. 

- Lasstiftjes: 

Eisen zijn, dat dit materiaal goed lasbaar, gemakkelijk 
vervorm- of bewerkbaar en goed stroomgeleidend is. 
Er werd voor de produktie van de protypes gebruik gemaakt 
van verkoperd lasdraad DIN 8554 (materiaalgegevens zie 
bijlage 3-2, tabel 3), waarbij het koperlaagje op de om
trek van de stift voor een goede stroomgeleiding zorgde. 
Aangezien als plaatmateriaal St 14 gekozen werd, zal voor 
de eerste serie het stiftmateriaal D-9, DIN E 17140 genomen word. 
wederom verkoperd. 
Dit materiaal komt qua samenstelling (zie bijlage 3-2, 
tabel 4) het dichtst bij St 14, en zal dus de beste las
resultaten geven. 
De verwerking van het stiftje vereist een nauwkeurige bewer
king van de beide uiteinden (zie bij1age 3-2, figuur 1). 
Verder mag de omtrek van het stiftje tijdens bewerking of 
transport niet beschadigd worden, aangezien het stiftje 
in een geleidende mal geklemd wordt. 
In eerste instantie werden de stiftjes op maat gedraaid bij 
Machinefabriek Th. Pillen B.V. 
Het nadeel van een draaibewerking is echter, dat de kost
prijs van een stiftje 66k bij grote series veel te hoag 
blijft; de bewerking kost relatief veel tijd. 
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Dat de kostprijs van een stiftje een belangrijke faktor is 
in de totale materiaalkosten van de waterbak, moge duidelijk 
zijn als men bedenkt, dat een waterbak op uiteindelijke 
afmetingen ongeveer 1.100 stiftjes bevat, en dat de kostprijs 
van een stiftje bij de prototypes 56 cent was, zonder mate
riaalkosten, hetgeen bij grotere series tot minimaal 31 cent 
kon teruglopen! 
Om dit nadeel te ondervangen is in een vroeg stadium kontakt 
gezocht met 2 spijkerfabrikanten, een twintigtal stampwerk
of draaiwerkfabrikanten in Nederland en negen stampwerkfa
brieken in Duitsland. 
Er volgden vijf aanbiedingen, waarbij de aanbieding van 
een Duitse stampwerkfabriek, Schumacher, het beste bleek 
met een uiteindelijke geschatte kostprijs van 2 a 3 cent per 
stiftje (zonder rnateriaalkosten; deze bedragen 4 a 5 cent per 
stiftje). 

- Waterleidingen: 

Deze leidingen moe ten goedgekeurd zijn voor waterleidings
systemen en niet corrosief zijn. 
Aangezien de warm-water afvoerpijp met een scherpe bocht 
in de waterbak steekt, moet de leiding bovendien goed ver
vormbaar zijn. 
Tenslotte moet het materiaal las- of soldeerbaar zijn, ter
wijl in de overgang naar de waterbak geen kieren rnogen op
treden in verband met de toe te passen coating (zie eisen
pakket). 
Gekozen is voor messing, daar dit goedkoper is dan ijzer, 
koper of staal. 
Bovendien sluit dit goed aan op de normale waterleidingen 
(ook messing) en kan het gemakkelijk gesoldeerd worden. 

- Ophangpijpjes: 

Het rnateriaal moet goed lasbaar zijn7 gekozen is voor 
ijzeren pijpjes. 

De uiteindelijke tekening, waarnaar de eerste serie van 520 
stuks geproduceerd zal worden, is gegeven in bijlage A-I. 
Bij de produktie van de prototypes werden in chronologische 
volgorde de in figuur 5 A weergegeven bewerkingen uitgevoerd. 
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In figuur 5 B is de bewerkingsvolgorde weergegeven, die ge
kozen is voor de produktie van de eerste serie van 520 water
bakken. 
Hierbij is bovendien aangegeven welk gedeelte van de produktie 
in de toekomstige produktielijn zal plaatsvinden. 

In het nu volgende overzicht wordt kort ingegaan op de ver
schillen in bewerkingsvolgorde bij de prototypes en bij de 
eerste serie. 
Bovendien worden de voornaamste bij de bewerkingen optredende 
problemen en de genomen maatregelen ter voorkoming van de pro
blemen beschreven; voor een kompleet overzicht hiervan wordt 
verwezen naar bijlage 3-2-1. 

A) Afkorten van coil / op schone maat knippen: 

Bij de produktie van de prototypes werd het materiaal 
(Vitro-staal) als pia at ingekocht. 
Bij de serieproduktie verdient het aanbeveling om het mate
riaal van coil direkt op de juiste lengte af te korten. 
Ais de nauwkeurigheid van het afkorten - zie hiervoor ook 
de in hoofdstuk 3-3-6 gemaakte opmerkingen en aanbeve
lingen - voldoende is, vervalt het op schone maat knippen 
geheel, omdat de v~~r de platen benodigde breedte 
(1.070 rom) op coil verkrijgbaar is. 

B) Platen wassen: 

Onderzocht moet worden of dit ook bij de produktie van 
de eerste serie nodig is; als het lasproces ook met onge
wassen platen goed verloopt, is er geen reden om de platen 
te wassen. 

C) Stiften lassen: 

Het stiftje moet aan onder- en bovenzijde aan de twee 
platen bevestigd worden. 
In principe zijn hiertoe verscheidene processen te gebrui
ken: 

- mechanische verbindingsmethoden, zoals klink- en schroef
draadverbindingen 

- fysische verbindingsmethoden; lassen, lijmen en solderen 

De mechanisc~e verbindingswijzen zijn hier niet goed toe
pasbaar. 
Enerzijds komt dit door de strenge eisen aan het binnen
oppervlak (geen spleten), anderzijds spelen kostenaspekten 
een rol; gezien de afmetingen van de cassette en de ver
eiste opblaasdruk, is een groot aantal verbindingen nodig. 
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Van de fysische verbindingsmethoden is het lijmen minder 
aantrekkelijk; een spleetloze verbinding tot stand brengen, 
die bestand is tegen aanzienlijke mechanische belasting, 
temperaturen van onder nul tot ± 140·C. en compatibel is 
met de chemicali~n, die bij de etsbewerking en het coaten 
gebruikt worden, is, v~~r zover bekend uit gesprekken met 
lijmfabrikanten op verscheidene beurzen, niet mogelijk. 

Het soldeerproces is in principe weI mogelijk, hetgeen bleek 
uit enkele proeven. 
Tijdens deze proeven werd op de platte boven- en onderzijde 
van het ronde stiftje een hoeveelheid zilversoldeer gesmol
ten. 
Na het toevoegen van vloeimiddel werd het stiftje tussen de 
platen geplaatst en op de enkelpuntlasmachine gesoldeerd. 
Dit solderen geschiedde door een relatief lage stroomstoot 
(vergeleken met puntlassen) via boven- en onderelektrode 
aan de platen en het stiftje toe te dienen. 
De verkregen verbindingen waren zeker sterk genoeg, aange
zien bij de zogenaamde "peel test" de plaat kapot getrokken 
werd. (Eij de peel test wordt het plaatmateriaal naar 
boven van de stift afgestroopt, zodat een indruk van de 
kwaliteit van de verbinding verkregen wordt). 
Na deze testen is met enkele soldeerfabrikanten overleg 
gepleegd over de meest geschikte soldeer- en vloeimaterialen, 
waarna een aantal proefmonsters ingekocht werd ter bepaling 
van de juiste afmetingen van de soldeerplaatjes ("blanks"). 
Deze proefmonsters zijn niet gebruikt, aangezien de direktie, 
in overleg met de heer Bertels, koos voor het lasproces, 
op grond van de volgende overwegingen: 

- de verbinding zelf is iets duurder: de winst, die behaald 
wordt door het overbodig worden van de (moeilijke) be
werking van de stift, is niet genoeg om op te wegen tegen 
de Kosten van een eenvoudigere bewerking (plat slaan van 
onder- en bovenzijde van het stiftje) en de Kosten van het 
soldeer; 

- de chemicali~n, die gebruikt worden bij het etsen (zie 
bijlage 3-4, montage) van de bak tasten het zilver aan. 
Bovendien zou de coating minder goed op het zilver hechten. 
De invloed, die deze faktoren hebben op de kwaliteit 
van de bak is echter niet goed onderzocht; gezien het 
geringe oppervlak van het soldeer (een "capillair" randje 
op de stift), is het nog maar de vraag of er van een 
merkbare kwaliteitsvermindering sprake is. 

Aangezien er bij het lasproces extra Kosten worden gemaakt 
112 transformatoren ter waarde van f 100.000,--), hetgeen 
bij het solderen niet nodig is, verdient het aanbeveling het 
soldeerproces als een mogelijk alternatief te blijven beschouwen, 
zeker als de problemen, die bij het lassen optreden, niet 
makkelijk oplosbaar blijken. 
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Een voordeel hierbij is, dat voor het solderen van dezelfde 
apparatuur gebruik gemaakt kan worden. 

Zoals gezegd, is het lassen als verbindingsmethode gekozen. 
De produktie van de prototypes vond plaats op een enkelpunt
lasmachine: de eerste serie van 520 stuks wordt op een multi
puntlasmachine gefabriceerd. 
Dit is niet meer dan logisch, aangezien per bak (op uiteinde
lijke afmetingen) 1.104 stiftjes inge1ast moeten worden, het
geen op een enkelpunt1asmachine veel te veel tijd zou Kosten. 
Beide machines lassen met wisselstroom, het spotpatroon van de 
stiftjes in de bak is a1s voIgt: 

rij-afstand (in de 1engte van de bak): 84 rom 

afstand tussen de spots in ~~n rij : 50 rom 

de volgende rij verspringt steeds 25 rom (in de breedte) 
ten opzichte van de voorgaande rij. 

Een gedetail1eerd overzicht van de problemen en experimenten 
tot en met december 1985 is gegeven in bijlage 3-2-1. 
De problemen kunnen als voIgt worden samengevat: 

De gemaakte Iasverbinding was moeilijk reproduceerbaar, de 
laskwaliteit bleef kritisch. 

Bij het oplossen van deze problemen, hetgeen inmiddels gelukt 
is, werd getracht een optimale lasinstelling te vinden door 
het varieren van de volgende zes onafhankelijke lasparameters: 

1) Spanning: 

De spanning tussen de onder- en bovenelektroden is ins tel
baar op elke puntlasmachine. 
Hoe lager de spanning, hoe lager ook de stroomsterkte bij 
gelijkblijvende weerstand in het lascircuit (wet van Ohm). 
Bij te lage spanning is het lasvermogen klein, het smelt
bad is dan klein, dus de lasverbinding zwak. 
Bij te hoge spanning is het smeltbad weliswaar groot, maar 
treedt spetteren op: bij een korte, sterke stroomstoot 
breidt het smeltbad zich z~~r.snel uit~ gevolg is een Kleine 
explosie van expanderend materiaal (zowe1 te lassen mate
riaal als elektrodenmateriaal 1). 
De juiste waarde van de spanning bij gebruik van de huidige 
mal, St 14 als plaatmateriaal en D-9 als stiftmateriaal, is 
14,5 kA. 
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2} Weer stand in het lascircuit: 

Puntlassen is een weerstandslasproces, waarbij - in de 
ideale situatie - de te verbinden voorwerpen slechts op 
de plaats waar zij verbonden moeten worden op elkaar liggen. 
De weerstanden in het proces zijn te onderscheiden in mate
riaalweerstanden en overgangsweerstanden. 
De overgangsweerstanden zijn: de twee overgangen tussen 
elektrode en te lassen materiaal en de overgangen tussen 
het te lassen materiaal zelf. 
De elektroden worden gekoeld en onder druk op de plaat ge
zet (zodat de overgangsweerstand afneemt), dUs komt tussen 
elektrode en te lassen materiaal geen smeltbad tot stand 
bij stroomdoorgang. 
De overgangsweerstanden tussen het te lassen materiaal zijn 
groot, dus treedt sterke verhitting op bij stroomdoorgang. 
Ret materiaal smelt en vloeit sarnen door de met behulp van 
de elektroden aangebrachte druk. 
De weerstand in het lascircuit bij het lassen van de stift
jes tussen de platen wordt door de volgende faktoren bepaald: 

2-1 Materialen voor stiftje, plaat en elektrode. 
V~~r stift- en plaatmateriaal zie bladzijde 29. 
Ret elektrodernateriaal is het door de lasfabrikant 
aanbevolen Elbrodur. 

2-2 Geometrie van de onder- en bovenzijde van de stift. 
Omdat de lasverbinding mechanisch zwaar belast wordt 
(bij het testen wordt de bak afgeperst tot 10 bar), 
moet een zo groot mogelijke diameter van de las be
reikt worden. 
Riertoe wordt het stiftje tijdens het lassen gestuikt 
(stiftdiameter 06, lasdiameter groter dan 0 6,5 mm). 
BOvendien moet de 1asverbinding spleetvrij zijn. 
Na proeven met uiteenlopende kopvormen (spijkerkop, 
holle kop etc.) is de optimale vorm gevonden (figuur 1, 
bijiage 3-2). 

2-3 Inklemming van de stiftjes. 
De stiftjes moeten gepositioneerd worden tussen de 
platen, waarbij het van belang is, dat stiftjes haaks 
op de pIa at ~n precies onder de elektroden staan. 
Wordt voor deze positionering een niet-geleidende mal 
gebruikt, dan wordt bij stroomdoorgang het hele stiftje 
roodgloeiend. 
Daarom vervult de lasmal een tweede funktie: de koperen 
inklembIokjes maken aan beide uiteinden vlak onder de 
kop kontakt met het stiftje en zorgen voor een goede 
stroomgeleiding (vermindering van de weerstand). 
Een tekening van de mal bevindt zich in bijlage A-2. 
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Elektrodevorm. 
Ge~xperimenteerd is met bolle, vlakke en iets holle 
elektroden van verschillende diameters. 
Een vlakke elektrode met een diameter van 12 rom werd 
gebruikt bij de produktie van de prototypes; later 
bleek met een diameter van 20 rom een optimale stroom
geleiding naar de plaat verkregen te worden. 
Bovendien zorgt een nylon ring om de elektroden er 
voor, dat de plaat helemaal vlak gedrukt wordt (de 
nylon ring steekt precies even ver uit als het elek
trodevlak). 
Hierdoor maakt de elektrode zo goed mogelijk kontakt 
met de plaat en ligt de plaat haaks op het stiftje. 

(Voor- en) lasdruk. 
Ais de plaat niet hard genoeg op het stiftje gedrukt 
wordt door de elektroden, is de overgangsweerstand 
tussen plaat en stiftje z6 groot, dat een groot ge
deelte van de stroom via de al eerder tot stand ge
brachte verbindingen tussen onder- en bovenplaat weg
lekt. 
Er komt dan dus geen goede lasverbinding tot stand. 
Als de elektrodedruk echter te hoog is, wordt het 
stiftje in de plaat gedrukt, zodat de plaat beschadigd 
wordt . 
De optimale lasdruk blijkt rond de 1.400 N te liggen; 
er moet voor gezorgd worden, dat aIle elektrodenparen 
op de multipuntlasmachine met deze druk werken. 

3) Lastijd: 
Bij een langere lastijd kan meer materiaal tot het smelt
punt verhit worden (tot een bovengrens). 
Bij een groter smeltbad treedt samenvloeien van de te ver
binden materialen over een groter oppervlak op, dus is de 
lasverbinding beter. 
Beperkende faktoren zijn hier echter de toenemende groei 
van de metaalkristallen, waardoor brosheid optreedt en het 
risiko, dat het stiftje door de Plaat he en "smelt". 
Goede resultaten worden bereikt bij lastijden van 3 perioden 
(3/50 sekonde). 

4) Nadruktijd: 

De nadruktijd is van invloed op de wijze van afkoelen van 
de net gemaakte lasverbinding. 
Lang nadrukken veroorzaakt een versnelde afkoeling van de 
las (door het kontakt met de gekoelde elektroden). 
Afkoeling zonder nadruktijd verloopt geleidelijker. 
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uit experimenten is een optimale waarde van 10 perioden 
gevonden. 

5) Nagloeienl 

Door vlak na het lassen (aansluitend op de nadruktijd) 
opnieuw spanning op de elektroden te zetten, kan de "verse" 
las opnieuw verhit worden. 
Hiermee kunnen, afhankelijk van tijd en druk, de eigen
schappen van de lasverbinding en omringend materiaal beln
vloed worden. 
Aangezien uit tests geen verbeteringen bleken, wordt zonder 
nagloeien gelast. 

6) Lasvolgorde: 

De lasvolgorde speelt bij de produktie van de eerste serie 
waterbakken op de multipuntlasmachine een rol. 
Normaal wordt in (mechanische) cascade gelast, hetgeen 
betekent dat een lasrij van 24 punten op de volgende manier 
tot stand komt: 

Eerst worden de elektrodenparen 1 en 2, 5 en 6, 9 en 10, 
13 en 14 etc. op de platen gedrukt. 
AIle elektrodeparen worden van stroom voorzien, maar vanzelf
sprekend lassen slechts die elektrodenparen, die op de platen 
gedrukt zijn. 
Na het lassen komen de andere elektrodenparen op de plaat 
te staan en worden de overblijvende punten gelast. 
Nadeel van de cascade is, dat steeds twee elektrodenparen 
dicht bij elkaar, tegelijkertijd lassen. 
De afstand tussen die elektroden is bij de produktie van 
de eerste serie slechts 50 rnm. 
De machine werkt met een zogenaarnd push-pull systeem, het
geen inhoudt dat de stroom de ene periode loopt als in 
figuur 6 A weergegeven en de volgende periode als in figuur 
6 B (wisselstroom). 
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Zoals te zien is, is de weg die de lekstroom af moet leggen 
door het (dunne) plaatmateriaal SO rom, zie de kronkellijn. 
Door tussen de elektroden 2 en 3 (de middelste twee elek
troden van elke transformator) een verbinding te maken 
van koper, en door het veranderen van de kaskade kan de 
weg die de lekstroom af moet leggen aanmerkelijk langer 
gemaakt worden, zie figuur 6c • 

Eerst lassen nu dus de oneven elektroden, daarna de even. 
De "lekweg" is nu 100 mIn. --

Het ornbouwen van de lasmachine is redelijk eenvoudig: 
er moet een koperen blok op elke trafo gemonteerd worden 
(12 stuks), en de persleidingen van de laspersen voor de 
rniddelste twee elektrodes van elke trafo worden omgewisseld. 
Proeven met deze laswijze gaven inderdaad betere resul
taten, hetgeen gekontroleerd werd aan de hand van een 
groot aantal trekproeven op uit een waterbak gezaagde 
proefstukjes. Bovendien werd aan de hand van een waarderings
schaal voor optische kenmerken van de las (onder een mi
kroskoop) een beoordeling van de lasverbindingen gegeven. 
Beide kwaliteitscontroles zijn in bijlage 3-2-4 vermeld. 

Om de gevonden optima Ie instellingen te realiseren, was 
het noodzakelijk: 

- Nieuwe transformatoren voor de multipuntlasmachine te 
kopen, die een groter vermogen konden leveren. 
De oude trafo's hadden een primaire spanning van 5 V., 
de nieuwe 7,1 V., aIleen hiermee is een spanning van 
14,5 kA te bereiken, die nodig is voor een goede las. 
(De maximale spanning met de 5 V. trafo's bedroeg 10 -
11 kA). 
Inrniddels zijn deze trafo's besteld bij de firma SCHLATTER. 

- Een tweetal lasmallen te konstrueren, die gemakkelijk 
gevuld kunnen worden met nieuwe stiftjes. 
Er is een kompleet stifttoevoermechanisme gekonstrueerd, 
dat op de multipuntlasmachine gemonteerd kan worden. 
In paragraaf 4-3-2 wordt dit mechanisme beschreven. 

- Nieuwe zuigerstangen bij de firma SCHLATTER te bestellen. 
Om een redelijk konstante elektrodedruk van 1.400 N te 
garanderen, bleek het nodig een verenpakket in elektroden
houders te monteren. \zie bijlage 3-2-4). 
Tijdens het lassen wordt het stiftje ingestuikt; door de 
druk wordt het smeltbad naar buiten gesmeed tijdens het 
lassen. 
Elke kant van het stiftje stuikt in tot de "bodem" van de 
karner, die in het stiftje gestampt is, kontakt maakt met 
de plaat. 
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Zoals in bijiage 3-2, figuur 1 te zien is, bedraagt de 
stuikweg dus ongeveer 0,7 rom per kant, of weI 1,4 rom per 
stiftje. 
Dit vindt plaats in de lastijd, dus in 3/50 sekonde! 
De elektroden moeten deze stuikweg kunnen volgen in deze 
Korte tijd. Aangezien de machine hiervoor niet gekonstru
eerd is, valt de druk zonder verdere voorzieningen tijdens 
het lassen sterk terug, hetgeen de laskwaliteit nadelig 
beinvloedt. 
Door het inbouwen van een schotelveren pakket kan een 
redelijk konstante druk (van ± 1.600 N voor het lassen 
tot ± 1.400 N na het inzakken) verkregen worden. 
Om dit verenpakket in te kunnen bouwen, moeten nieuwe 
zuigerstangen gekocht worden, hetgeen inmiddels is ge
beurd. 
Een bijkomend positief effekt van deze veren is, dat de 
klap waarmee de eiektroden op de plaat slaan bij het 
neerdrukken, afneemt, hetgeen leidt tot minder beschadi
gingen aan de platen. 

D) Randen omzetten I randen lassen: 
Omdat het aanlassen van een losse strip als zijwand veel 
tijd kost (lastig hechten, twee lassen per zijkant), werd 
bij de latere prototypes gekozen voor het naar elkaar toe
buigen van de overstekende randen. 
Voorlopig werd een overlaplas gelegd, die doorgelast werd' 
aangezien er aan de binnenkant van de bak geen spleten mogen 
zijn. 
Bij de produktie van de eerste serie zal de in figuur 7 
weergegeven konstruktie toegepast worden. 
Voorlopig kan de produktie plaatsvinden op een kantbank, 
waar met behulp van een speciaal gekonstrueerde "vouwplaat" 
onder- en bovenzijde naar elkaar toegebogen worden. 
Daarna wordt de bak rondom afgelast. 
Als het aantal te produceren waterbakken toeneemt, is deze 
produktiewijze te tijdrovend, vandaar dat reeds nagedacht 
is over de fabrikage van een fels- en lasautomaat. 
Met deze machine moet het mogelijk zijn in ~en bewerking 
de randen naar elkaar toe te vouwen (met een kleine overlap) 
en de randen af te lassen (TIG-Ias). 
Een schematische voorstelling van deze machine is gegeven 
in figuur B. 
Er is kontakt opgenomen met een aantal felsmachine-fabri
kanten, die echter 6f geen mogelijke oplossingen konden 
bieden, 6f te dure oplossingen aandroegen. 
Met behulp van een student van de afdeling Werktuigbouw
kunde, T.H. Eindhoven, zal nu getracht worden een derge
lijke machine in eigen beheer te konstrueren. 

El Pijpen solderen: 
Oorspronkelijk werden aan- en afvoerleidingen van het water 
naast elkaar in de bak gesoldeerd, de (warmwater) afvoer
leiding liep door de bak naar de andere kant en werd daar 
aan de wand gesoldeerd. De ophangpijpjes liepen niet door 
in de bak, maar werden op de zijde vastgelast. 
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, 

De produktie w1Jze v~~r de eerste serie is als voIgt gew1J
zigd: Omdat de messing afvoerleiding moeilijk te beves
tigen was en bovendien het warme water afkoelde doordat 
de pijp door het koude water onderin de bak liep, is be
sloten de leiding buiten de bak te laten lopeno Er wordt 
een gat in de bovenplaat geponst en opgetrokken. Daarin 
wordt een messing knietje gesoldeerd, waaraan de afvoer
leiding weer gesoldeerd wordt. 
De aanvoerleiding blijft hetzelfde, bewerkingsvolgorde: 
gat openzetten (met draaiende doorn) en in dit gat de 
messing aanvoerpijp solderen. 
De ophangpijpen zijn in het nieuwe ontwerp weI doorverbon
den met de waterbak, dit is gedaan om de coating makkelijker 
aan te kunnen brengen in een spoelbak (vijf openingen in 
plaats van twee). 
Tijdens het afpersen worden aIle pijpen op een na afgesloten 
met behulp van vergrendelhulpstukken. Na het coaten moeten 
de ophangpijpen permanent afgesloten worden, bijvoorbeeld 
door er kapjes op te solderen. 

E) Opblazen I helium testen: 

Bij de prototypes werd uit veiligheidsoverwegingen met 
water tot 10 - 12 bar opgeblazen (geen explosie als de 
bak lek raakt); aan het water moest een paar liter boor
vloeistof toegevoegd worden om korrosie tegen te gaan. 
Ret vullen en leeg laten lopen duurt erg lang. 
Bovendien is men, vanwege de oplopende Kosten van de 
boorvloeistof, genoodzaakt het water van de ene in de 
andere bak over te gieten, hetgeen, gezien het hoge 
gewicht van een bak, handling-problemen geeft. 
V~~r de serie-produktie is daarom gekozen voor het op
blazen met een gas in een frame, gedacht wordt aan 
twee betonplaten ("stelcon"), die de wanden van een smalle 
sleuf vormen en ondersteund worden door de omringende 
grond. 
Er zouden twee sleuven naast elkaar gemaakt kunnen worden 
om "overpompen" van het gas uit de geteste naar de nog 
te testen bak mogelijk te maken. 
Dit beperkt de opblaastijd en het gasverbruik. 
Kostprijsberekeningen moeten uitwijzen welk opblaasmedium 
het beste gebruikt kan worden: stikstof of lucht (korn
pressor is voorhandenl. 
Na het opblazen moe ten de bakken op iekdichtheid getest 
worden (dit is bij de prototypes niet gedaan). 
V~~r een beschrijving van deze heliumtest: zie paragraaf 
4-4, bewerking Il. 
Er worden geen problemen verwacht, hoewel de test nog niet 
op de (grote) prototypes uitgevoerd is. 

Een voorlopige normwaarde is 10-6 (Torr x I), 
s 

De overige bewerkingen brachten geen grote problemen met zich 
mee, of worden uitgevoerd tijdens de montage bij NAGRON; zie 
hiervoor bijlage 3-4. 
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4-3-2 Ontwerp van het stifttoevoermechanisme. 

Dit stifttoevoermechanisme wordt gebruikt bij het lassen van 
de stiftjes tussen de platen op de multipuntlasmachine. 
Het principe-ontwerp en de daarvoor benodigde berekeningen 
zijn gemaakt door de student, waarna de verdere detaillering, 
wegens het aflopen van de afstudeerperiode, bij MUELLER EUROPA 
is uitgevoerd. 
Aan de konstruktie en het funktioneren van het mechanisme 
worden de volgende eisen gesteld: 

met behulp van het mechanisme moeten de stiften, 24 per rij, 
aan de lasmal toegevoerd worden, zodat ze direkt gelast 
kunnen worden: 

de toevoersnelheid moet voldoende hoog z~Jn om bij toepas
sing op een nieuwe multipuntlasmachine 10.000 waterbakken 
in I-ploegendienst te produceren. 
Dit betekent dat, uitgaande van een takttijd van de las
machine zelf (= lastijd) van 3 sekonden per rij, 50 rijen 
per bak en 1.505 beschikbare fabrikage-uren per jaar, er 
voor het toevoeren van een nieuwe rij stiften telkens in 
totaal 7,8 sekonden beschikbaar zijn: 

- het inleggen van de stiftjes kan in dit ontwerp nog met 
de hand geschieden, maar moet in de toekomst zeker te auto
matiseren zijn (bijvoorbeeld door toevoermagazijnen): 

- het mechanisme moet snel(in 1 A 2 uur) op de huidige multi
puntlasrnachine gemonteerd kunnen worden, zonder uitlijn
problemen: 

- het mechanisme moet meebewegen met de telkens verspringende 
elektroden van de multipuntlasmachine en mag deze beweging 
niet hinderen (bijvoorbeeld door een te grote te versnellen 
massa van het mechanisme): 

- de levensduur van het mechanisme moet minstens 5 jaar be
dragen: de investeringen mogen niet veel hoger zijn dan 
f 10.000,--. 

Aan de hand van dit eisenpakket werd het in bijlage A-3 ge
tekende mechanisme ontworpen: de werking ervan kan als VoIgt 
beschreven worden, waarbij de nurnmers naar bovengenoernde teke
ning en naar de schets in bijlage 3-2-3 verwijzen: 

De stiften worden van twee kanten tussen de platen door aange
voerd; het mechanisme rs-aan de beide kanten precies hetzelfde 
uitgevoerd. 
Het volstaat dan ook de werking van €€n zijde te beschrijven. 
De twaa1f stiftjes worden horizontaal in een draaibaar ornklap-
blad (1) gelegd. . . 
Door dit blad omhoog te draaien, kornen de stiftjes rechtop 
in de V-vormige groeven van de vulnaald (2) te staan. 
Deze vulnaald is bevestigd aan een slede (3) en een (zuiger
stangloze) stuurcilinder (4). De stiftjes worden op hun plaats 
gehouden door permanente magneten, die net achter de V-vorrnige 
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groeven gemonteerd z1Jn. 
Door de stuurcilinder te aktiveren wordt de vulnaald tussen 
de platen geschoven, evenwijdig aan de lasmal (5). De slag
lengte van de naald is 685 mm. 
De lasmal (zie tekening A-2) is opgehangen aan twee zuiger
stangloze stuurcilinders (6), die de mal tot ongeveer 500 mm 
van de multipuntlasmachine (7) kunnen bewegen. Ret geheel 
is op een aluminium frame gemonteerd en kan eenvoudig met 
een viertal bouten ~ acht paspennen aan de machine bevestigd 
worden. 
De werking van het mechanisme is als voIgt: 
De lasmal wordt na het lassen van de voorgaande r1) stiftjes 
van de machine af geschoven, zodat de vulnaalden van beide 
zijden tussen lasmal en machine geschoven kunnen worden. 
De lasmal wordt nu tot vlak bij de vulnaalden -die de nieuwe 
stiftjes bevatten- teruggeschoven. Als dat gebeurd is wordt 
er luchtdruk op de koperen klemblokjes gezet zodat de stiftjes 
in de lasmal geklemd zitten. 
Nu schuiven de beide vulnaalden terug (worden opnieuw gevuld) 
en kan daarna de mal weer onder de elektroden gepositioneerd 
worden, het lassen kan dan beginnen. 

De bij het otwerp behorende berekeningen (sterkte,afrnetingen, 
benodigde stuurkracht,vultijd) zijn in bijlage 3-2-3 gegeven, 
alsmede een principe-schets van het rnechanisme. 
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4-4 De collector-condensor (met toebehoren). 

4-4-1 Eisenpakket, ontwerp en produktie. 

Hieraan worden de volgende eisen gesteld: 

De afmetingen moeten ongeveer zijn: 

breedte : voorlopig ± 1.000 mm, later 1.250 rom 

lengte : collectorzijde ongeveer 1.700 rom 
condensorzijde ongeveer 1.100 rom 

dikte van de totale konstruktie: 130 rom 

De pijpaansluitingen moeten dusdanig z1Jn, dat onder een 
stand van 45° (zie figuur 3) een goede doorstroming van 
het hexaan wordt verkregen. 
Bovendien moeten zij de buig- en torsiestijfheid van de 
collector-condensor vergroten. 

- Het doorstromingsoppervlak in de rillen moet groot genoeg 
zijn om een ongestoorde doorstroming van het hexaan(gas) 
te garanderen. 

- De hoogte van de pillow van de TEMP-PLATE moet minimaal 
2,5 rom zijn, het patroon moet regelmatig zijn (geen kanalen). 

De lekdichtheid m96t beproefd worden, de normwaarde is 
vastgesteld op 10 (Torr x lIs). 

De collector-condensor moet afgevuld zijn met ongeveer 
2,5 liter hexaan. 

- De waterbak moet in de door twee collector-condensors 
gevormde ruimte passen (zie figuur 3-1, bijlage 3-~). 

Uit bij MUELLER verrichte proefnemingen resulteerde het in 
figuur 9 getekende ontwerp. 
De gepuntlaste platen worden op de plaats waar de rillen in 
de bovenplaat gedrukt zijn, gebogen en daarna opgeblazen. 
De onderste verbinding tussen collector en condensor wordt 
gevormd door een tweetal roodkoperen pijpen. 

V~~r de fabrikage van de prototypes werden de volgende mate
rialen gebruikt: 

- Voor boven- en onderplaat werd roestvast staal (r.v.s. 304) 
gebruikt vanwege de goede corrosiebestendigheid. 
Er zijn coils verkrijgbaar, die deze geringe plaatdikte 
hebben (0,4 rom). 
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rig, 9 

In de toekomst is het misschien mogelijk een gewoon kool
stofstaal te gaan gebruiken. 
Voorwaarde is, dat er een goede coating, zowel in- als 
uitwendig, aangebracht kan worden. 

- V~~r de piping is roodkoper gebruikt vanwege de goede 
soldeerbaarheid en de bewerkbaarheid (de pijpen moeten 
gebogen worden). 
V~~r de serieproduktie is gekozen voor roestvaststalen p~Jpen 
voordelen hiervan zijn dat een beitsbescherming dan niet 
nodig is en dat de warmte minder naar de condensor geleid 
wordt wat tot hterugkookverschijnselenh leidt. 
Dit terugkoken treedt op als het hexaan aan de condensor
zijde weer verdampt (bijvoorbeeld door de te warme piping) 
en er dus een stroom van hexaangas in de verkeerde richting 
plaatsvindt. 
Nadeel van r.v.s. pijpen is de hogere kostprijs. 

- De steunstrip, ophangingsstrip en ophangring zijn van 
r.v.s. 304, omdat ze corrosiebestendig moeten zijn en omdat 
ze aan de collector-condensor gepuntlast moe ten worden 
(zelfde materiaal last beter). 

- De collector-condensor wordt afgevuld met hexaan, dit heeft 
een kookpunt van ongeveer 69°C. en een smeltpunt van -94°C. 
zodat het gevaar van bevriezing van dit medium niet bestaat. 

, 
Het ontwerp, dat aangehouden wordt bij de produktie van de 
eerste serie van 1.040 collector-condensors wijkt op een 
aantal punten af van dat van de prototypes, hetgeen op de 
tekening van de collector-condensor, bijlage A-4, duidelijk 
te zien is. 
De verschillen worden in de bespreking van de produktie
methoden op de volgende bladzijden kort verklaard. 

Bij de produktie van de prototypes werden in chronologische 
volgorde de in figuur 10 A weergegeven bewerkingen uitgevoerd. 

In figuur 10 B is de gekozen bewerkingsvolgorde weergegeven 
voor de produktie van de eerste serie collector-condensors. 
Hierbij is bovendien aangegeven welk gedeelte van de produktie 
in de toekomstige produktielijn plaats zal vinden. 
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In het nu volgende overzicht wordt kort ingegaan op de ver
schillen in bewerkingsvolgorde bij de prototypes en bij de 
eerste serie. 
Bovendien worden de voornaamste bij de bewerkingen optredende 
problemen en de genomen maatregelen ter voorkoming van de 
problemen beschreven. 
V~~r een kompleet overzicht hiervan wordt verwezen naar bij
lage 3-3-1. 

A) Afkorten van coil / op schone maat knippen: 

De platen, die nodig waren voor de fabrikage van de proto
typen, werden niet van coil afgekort, doch direkt besteld. 
Ret verdient aanbeveling bij serieproduktie weI met een 
coil te werken. 
Mits op de juiste lengte afgekort kan worden, vervalt het 
op maat knippen van de platen, aangezien de benodigde 
breedte (1.250 rom) op coil verkrijgbaar is. 
V~~r de produktie van 100 zonnepanelen voldoet de huidige 
installatiej de coilafwikkelaar heeft als minimum plaat
dikte 0,4 rom (= dikte van de plaat voor de collector
condensor) • 
De rollenrichtmachine heeft als minimum dikte 0,6 rom en 
zal dus bij 0,4 rom niet optimaal funktioneren. 
Tenzij de coil ernstig beschadigd is, heeft dit, volgens 
het bedienend personeel, echter een nauwelijks merkbaar 
effekt. 
Ondanks het hoge kapaciteitsbeslag (meer dan 50%: zie para
graaf 4-6-2) bij lijnproduktie, wordt er vanuit gegaan, 
dat een tweede coilafwikkelinstallatie niet nodig is. 
Door verlaging van de insteltijd op de huidige installatie 
kan de produktie opgeschroefd wordenj een dergelijke in
vestering is in de kostprijs van een zonnepaneel verrekend. 

B) Rillen drukken: 

De prototypes waren 1.000 rom breed; zij werden bij de 
Witte van Moort B.V. bewerkt op een 350-tons pers met het 
rillenstempel van MUELLER EUROPA. 

Een probleem was het moeizame positioneren van de platen 
onder de pers, waardoor soms afwijkingen in de ruimte tussen 
buitenste ril en zijkant van de plaat voorkwamen. 
Dit probleem is inrniddels verholpen door de konstruktie 
van een positioneringsmal. 
Hierdoor is bovendien het positioneren van het stempel in 
de pers makkelijker. . 
De platen, die voor de produktie van de eerste serie ge
bruikt worden, zijn 1.250 rom breed. 
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Daarom moest het rillenstempel aangepast worden, hetgeen 
inmiddels is gebeurd. 
Voor de produktie van deze serie zal nog gebruik worden 
gemaakt van de pers bij de Witte van Moort, daar het niet 
rnogelijk is de rillen op een lichtere (MUELLER) pers diep 
genoeg te maken. 

C} Dimpels drukken voor de pijpaansluitingen I aansluitingen 
ponsen en openzetten Zie punt G) 

Dj Multipuntlassen: 

Dit werd op de SCHLATTER rnultipuntlasrnachine uitgevoerd. 
De problernen, die zich hierbij voordeden, waren: 

- De koeling van de (verlengde) elektroden was te gering. 
Dit werd verholpen door het koelkanaal nog verder uit 
te boren. 

- De platen moe ten 
(figuur 11). 
-\.. \® \ 
\~\\\\\~~ \ \\;:\ , \ , \ 

\ , . \ 

op de volgende manier gelast worden 

Dit heeft als nadeel, dat de plaat 
na de eerste serie lassen orngedraaid 
moet worden; bovendien was hier bij 
de prototypes een andere beginafstand. 

\ Gevolg is veel draaien met de platen 

~ 
\ en kans op vergissingen. 

6) \ 
, ... . . 

Er zijn daarom proeven genomen met het in €€n richting 
lassen van de platen,hetggen bij goede uitlijning van 
gereviseerde laspersen opde multipuntlasmachine mogelijk 
is. 

- Omdat de dimpels niet symmetrisch gepositioneerd waren, 
pasten de twee platen maar op €en manier op elkaar. 
Ook hierbij was de kans op vergissingen groot. 
Voor de serieproduktie zijn de afmetingen van de plaat 
aangepast,zodat een symmetrische uitkapping verkregen 
wordt. 

- De buitenste punt lassen vie len bij de prototypes samen 
met de later te leggen naadlas en hadden hierop sen storen
de invloed. 
Bij de produktie van de eerste serie wordt er voor gezorgd, 
dat de buitenste puntlassen niet in de naadlas vallen. 

- De afwijking van de rillen in breedte-richting moet 
klein blijven, anders worden de rillen door de elektro
den beschadigd. 
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De positioneringsmal (zie punt Bll moet dit probleem 
verhelpen. 
Er moet gelast worden met de rillen aan de bovenkant. 

- De lasdruk mag niet te hoog zijn, anders slijten de 
elektroden te snel. 
Een goede instelling bleek 4.400 N te zijn (zie ook 
lit. Illl. 
De lasspanning moet ongeveer 11 kA bedragen bij een las
tijd van 10 perioden met up-slope. 

El Naadlassen: 

Om goed te kunnen kant en moest bij de prototypes een 
dubbele naad gelast worden. 
Dit gebeurde op de seam-welder (TIG-automaat). 
Een eerste opmerking betreft het moeilijke positioneren 
van de platen; de twee naadlassen moesten precies naast 
elkaar tussen de rand van de plaat en de eerste ril gelegd 
worden. 
Bij de serieproduktie is het niet meer nodig om een dubbele 
naadlas te maken, daar de randen scherp genoeg gekant kunnen 
worden. 
Bovendien kan met een aanslag de positionering sterk ver
eenvoudigd worden. 
Tijdens het lassen werd opgemerkt, dat de naadlas kwali
tatief veel beter werd als de wolframstift in het laspistool 
een botte punt had. 
Verder bleek, dat veel hinder ondervonden werd van bobbels 
in de platen; vooral in de buurt van de rillen (hier waren 
kleine plooien in het materiaal gekomen) en bij het lassen 
over eerder gemaakte puntlassen haperde het apparaat. 
Zowel rillenstempel als puntlasbreedte werden aangepast, 
zodat in het vervolg hier geen moeilijkheden meer voorkomen. 
De behaalde lassnelheid bedroeg circa 1,9 m/min. 
Er moet nog onderzocht worden of p1asma- of laser1assen 
(zie lit. (23)) nog betere resultaten geeft. 
Ret is duidelijk, dat Luc-welding* nog geen alternatief 
is vanwege het nog niet op de markt verkrijgbaar zijn van 
de machine. 

* Luc-welding is een nieuw, in Engeland ontwikkeld lasproces, 
waarbij de energie van trillingen, die een uiterst snel 
over het te lassen oppervlak draaiend wieltje uitzendt, 
wordt gebruikt voor de verhitting van de te lassen onder
delen ( lit. (2) ). 

F) Kanten: 

Bij de prototypes werd de grote kantbank gebruikt om de 
randen van de collector-condensor om te zetten. 
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Gekonstateerd werd, dat een 90° mes in een 90° groef door
gedrukt moet worden en dat de naadlassen niet scheef mochten 
liggen. 
Verder waren er geen problernen. 
Bij de serie-produktie wordt geen gebruik rneer gemaakt 
van de kantbank, als de volgende produktiewijze gereali
seerd is: 

De randen worden omgezet in een zetbank. 
In deze zetbank worden tegelijkertijd de platen omgebogen 
door het rondwalsen van de rillen, de piping aangesoldeerd 
en opgeblaz.en. 
Hierbij moet opgernerkt worden, dat zolang de zet-buigbank 
nog niet gerealiseerd is, de "oude" produktiemethode gevolgd 
zal worden. 

G) Pijpen afkorten I buigen I lassen: 

De konstruktie van de pijpen bij de prototypes was met 
koperen knietjes waar een rechte koperen pijp tussen ge
soldeerd werd. 
De knietjes werden op dimpels gesoldeerd. 
Per collector-condensor worden twee pijpen gemonteerd. 
Tijdens proefnemingen bij het T.N.O. bleek de gebruikte 
pijpaansluiting niet optimaal te zijn: 

- door de stand van 45° bleken de aansluitingen een 
syphon-werking te hebben, doordat zij een zwanehals
vorrn hadden. 
De doorstroming van het afgekoelde, vloeibare hexaan 
werd daardoor verhinderd: 

- doordat de leidingen te dicht bij de collector-achterkant 
liepen, werden ze verhit met als gevolg dat het juist 
afgekoelde, vloeibare hexaan in de leiding weer ging 
verdampen en terug naar de condensor opsteeg, juist tegen 
de gewenste stroomrichting in. 
Dit verschijnsel noemde men terugkoken. 

De oplossing voor het eerste probleem was de Leiding kops 
in de onderkant van de platen te Laten lopen, zodat geen 
"zwanehalzen" ontstonden. 
De wandelstok-vorm van de pijp aan de onderzijde van de 
collector, die daarvoor nodig is, bleek meteen de oplossing 
voor het tweede probleem: in de verder doorstekende buis, 
vindt aIleen in het naar de collect·or oplopende deel "koken" 
plaats, maar dit is in de goede stroomrichting. 
Hierbij dient ook nog vermeld te worden, dat bij een hexaan
vulling van 2,5 in plaats van 1,5 liter (zoals oorspronkelijk 
bij de prototypes gedaan was) een veel betere werking van 
het paneel verkregen wordt. 
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De nieuwe bewerkingsvolgorde is: korte p1Jpjes (met bocht 
en een schraderventiel aan collectorzijde) aan de platen 
lassen, met vergrendelhulpstukken afsluiten. Dan buigen 
in de mal en opblazen via schraderventiel, tenslotte door 
het lassen van de lange pijpen de korte pijpjes doorver
binden. 
Door de nieuwe konstruktie wijzigden enkele bewerkingen, 
grote problemen worden hierbij echter niet verwacht. 

H) Buigen / opblazen: 

Bij de voor de produktie van de prototypes gebruikte buig
mal moest een groot aantal bouten aangedraaid worden om 
de collectorzijde (en na het buigen ook de condensorzijde) 
in te spannen. 
Ook was de handling van de lange platen een probleem, door
dat de collector-condensors met een take 1 in de rechtop 
staande buigmal geheven moesten worden. 
Bij het opblazen met stikstof moet de plaat in lengterichting 
gestrekt en in de breedte ingeklemd worden, daar anders 
plooivorming optreedt. 
Bij een druk van 7 A 7,5 bar wordt een pillowhoogte van 
2,5 mm verkregen (conform de eisl. 
Deze druk is uit proefnemingen gebleken; zie bijlage 3-3. 
Overigens verliep het buigen en opblazen zelf goed; 
de rillen bleven bol staan en de platen vertoonden geen 
plooien in de buurt van het stempel 

Het ontwerp van de bUigmal is geheel aangepast, waarbij 
delen van de oude mal zo veel mogelijk gebruikt werden: 

- de ink lemming van de platen geschiedt niet langer met 
behulp van bouten, maar met behulp van stuurcilinders, 
die strips vastklemmen, waartussen de gekante rand van 
de collector-condensor past; 

de mal zal horizontaal geplaatst worden, zodat het in
leggen van een collector-condensor veel eenvoudiger is; 

- het buigen van de platen zal niet meer met de hand (met 
een zwengel) hoeven; stuurcilinders draaien de rol over 
de rillen heen. 
Als het condensorgedeelte tegen de mal aankomt, wordt 
dit gedeelte ook weer met behulp van stuurcilinders in
geklemd; 

- de vorm van de collectorzijde wordt meteen iets bol 
gemaakt, naar de wens van de heer Bertels, aangezien de 
collector dan oak nag bij zeer lage zonnestand warm kan 
worden en het totaal-rendement toe zal nemen. 

Ook in de nieuwe mal, die is weergegeven in bijLage A-5, 
zal de collector-condensor in de lengterichting gestrekt 
en in de breedterichting ingeklemd worden. 
Of opblazen'met (droge) Lucht in plaats van stikstof eco
nomischer is, moet nog uitgezocht worden. 
Voorwaarde is weI, dat de lucht goed droog is, daar anders 
het vakurneren veel te lang duurt. 
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II Steunstrips lassen: 
Aangezien tijdens de montage bij NAG RON deze steunstrips 
toch weer losgemaakt moeten worden, zullen bij de serie
produktie losse steunstrips afgeleverd worden : de bewerking 
vervalt dus. 

I) Helium testen: 

De heliumtest is een lekdichtheidstest: door het te testen 
voorwerp vakuum te trekken en aan de buitenzijde helium
gas te spuiten kan uit de registratie van de hoeveelheid 
"mee naar binnen gezogen" helium een waarde voor de lek
dichtheid gevonden worden ( lit. (31 I. 
Deze waarde wordt gegeven in Torr x 1 (druk x volume per 
tijdseenheid: s 
1 Torr x 1 = 0,133 Pa X m'l 

s s 

V~~r TEMP-PLATES, die afgevul~8wordeB9met freon ligt de 
normale testwaarde Eogd de 10 A 10 (Torr xII: bij 
waarden onder de 10 voIgt afkeur. s 

Aangezien het binnendringen van lucht in de collector
condensors, die gevuld zijn met hexaan, de werking van het 
paneel negatief beYnvloedt (de lueht kan ~~n isolerende laag 
vormen tussen collectorplaat ~g hexaanvulling !I, is afge
sproken een normwaarde van 10 (Torr x 1) aan te houden. 

s 

De bij de heliumtest optredende problemen waren: 

- dat de apparatuur voortdurend in gebruik was bij de 
produktie van TEMP-PLATE. 
V~~r het produceren van .de serie dient daarom goed 
ingepland te worden wanneer er tijd nodig is voor de 
collector-condensors: 

- het testen duurde bij de prototypes ongeveer een half uur 
per colleQtor-condensor, omdat de opening waardoor gevakumeer 
werd (Schrader-ventiel) vrij klein was. 
Bij de eerste serie is daarom de konstruktie iets gewijzigd, 
zie bijlage 3-3 onder piping; 

- een kleine hoeveelheid vocht verhoogt de vakumeertijd aanzien 
lijk: er moet dus altijd op gelet worden de collector-condens 
droog te houden. 

Bij de produktie van de prototypes werden de collector-conden 
sors na het helium testen eerst gebeitst, daarna opnieuw 
vakuum getrokken en dan pas met hexaan afgevuld. 

De bewerkingsvolgorde is voor de eerste serie als voIgt: 

helium testen - meteen na het helium testen met hexaan vullen 
(aangezien in de collector-condensor nog een hoog vakuum is) 
beitsen. 
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Zoals gemakkelijk in te zien is, bespaart deze bewerkings
volgorde tijd. 

K) Koper tegen beits beschermen / beitsen + was sen / collector
zijde beschermen. 

De leidingen van de prototypes waren van koper, hetgeen 
in het beitsbad (en in het tijdens de "montage" bij NAGRON 
gebruikte chroomzuurbad) beschermd moest worden. 
De leidingen van de collector-condensors zullen voortaan 
van roestvaststaal zijn, dit heeft geen bescherming nodig. 
De beitstijd moet ongeveer 25 minuten bedragen, omdat dan 
pas een redelijk egaal grijs oppervlak verkregen wordt. 
De kringen rond de punt lassen op de collectorzijde blijven 
namelijk ook nA de anodiseer-bewerking in het chroomzuurbad 
zichtbaar, hetgeen niet zo ,fraai is. 
Bij de serieproduktie zal een beitsfrarne gekonstrueerd wor
den, zodat 10 collector-condensors tegelijk in het beitsbad 
kunnen worden gedompeld. 
Na het beitsen moeten de platen goed afgespoeld worden en 
mag de collectorzijde in ieder geval niet meer aangeraakt 
worden, over de collectorplaat dient een beschermende 
(karton)laag aangebracht te worden. 

De overige bewerkingen brachten geen grote problemen met 
zich mee, of worden uitgevoerd tijdens de montage bij NAGRON, 
zie bijlage 3-4. 

4-5 De produktielijn. 

4-5-1 Benodigde produktierniddelen. 

Het uiteindelijke produktieniveau moet kornen op 10.000 zonne
energie systernen per jaar in een ploegendienst. 
Het is duidelijk, dat slechts door een uitbreiding van het 
machinepark het gestelde produktieniveau te bereiken is en dat 
bovendien bij dergelijke aantallen een produktielijn dient 
opgezet te worden. , 
De bewerkingen aan de onderdelen (zoals platen, pijpen, ophang
strips) kunnen in de afdeling Onderdelenfabrikage blijven 
plaatsvinden, de onderdelen worden na de bedoelde bewerkingen 
naar de produktielijn getransporteerd en verder verwerkt. 
Welke bewerkingen in de Onderdelenfabrikage en welke in de lijn 
plaats zullen vinden, is te zien in figuur 12, volgende bladzijde. 
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Het bestaande machinepark za1 met de in bij1age 3-7-3 opgesomde 
produktiemidde1en uitgebreid worden. 

De beslissing am tot de voorgeste1de uitbreidingen (geraamde 
extra investeringen ± f 3.540.000,-- over te gaan, zal genomen 
worden als plijkt dat de produktie van de eerste serie geen 
verdere prob1ernen op1evert (en kwa1iteits-(duur-ltesten goed 
doorstaan worden). 
Bovendien moet ook b1ijken, dat de marktverwachtingen realis
tisch zijn. 

4-5-2 Lay-out van de 1ijn. 

Voor10pig wordt slechts een schematische lay-out van deze 
lijn voor de produktie van de hoofdonderdelen voor 10.000 
zonnepane1en gegeven, daar ten eerste de exakte plaats van 
de lijn nag niet bekend is en ten tweede nag niet zeker is 
of de eindmontage van de panelen oak bij MUELLER zal plaats
vinden. 
Dit wordt pas besloten op het moment, dat definitief tot aan
kopen van nieuwe produktiemidde1en wordt overgegaan. 
Er is hier vanuit gegaan, dat de eindrnontage voorlopig bij 
NAGRON za1 plaatsvinden en dat de lijn in de TEMP-PLATE hal 
geplaatst wordt. 
(Voor de bewerkingen tijdens de eindrnontage zie bijlage 3-3). 
V~~r een schets van de lay-out wordt verwezen naar bijlage 
3-4, figuur 1. 

Van een aantal bewerkingen in de lijn is aangenornen, dat zij 
voorlopig nag met de hand verricht zullen worden. 
Dit geldt voor: 

- piping solderen van zowel waterbak als collector-condensor. 
Vooral bij laatstgenoemde is autornatisering (in de buigmal) 
zeer weI denkbaar. 
Deze automatisering moet verder uitgewerkt worden zodra 
bekend is hoe de uiteindelijke buig- (en zet?)mal er uit 
komt te zien, 

- ophangpijpen lassen aan de waterbak. 
Gezien de kornplexiteit van de handelingen zou hiervoor een 
lasrobot ingezet moeten worden, de investering lijkt voor zo'n 
met de hand eenvoudig te maken las te groot: 
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- pijpaansluitingen openzetten van de collector-condensor. 
Aangezien hierrnee nog geen (produktie)ervaring is opgedaan, 
moet nog blijken of dit te automatiseren is. 
Voorlopig lijkt het mogelijk om door een draaiende doorn 
goed te positioneren een bevredigend resultaat te verkrijgen; 
daarom is aan te nemen, dat automatisering zal plaatsvinden. 

- Afpersen, heliumtesten waterbak en collector-condensor 
(hexaan vullen collector-cond ensor): automatisering lijkt 
goed mogelijk; afhankelijk van de uiteindelijke vorrn van 
de (vul-)pijpen, kan een door een P.L.C. gestuurde (voor
geprogrammeerde) pers test- en vulbewerking uitgevoerd worden. 

- In beitsframe plaatsen I beitsen collector condensor: 
Door het automatisch vullen van het beitsframe (opschuiven, 
zodat de volgende collector-condensor geplaatst kan worden) 
en geautomatiseerd transport naar (en door) het beitsbad 
kan deze bewerking zonder grote investeringen zonder man
kracht verricht worden. 
Ret ontwerp van de beide installaties moet nog gemaakt wor
den. 

- Inpakken van waterbak en collector-condensor: • 
Er moet nog bestudeerd worden of een verpakkingsmachine 
rendabel is; mechanisering is in ieder geval mogelijk, maar 
niet zonder verdere investeringen. 

4-5-3 Besturing. 

Om de kostprijs van een zonnepaneel zo laag mogelijk te houden, 
is een ver doorgevoerde automatisering nodig in de produktie
lijn. 
Naar de exakte besturing van de lijn is nog geen onderzoek 
verricht. 

V~~r de bewerkingen, die automatisch uitgevoerd kunnen worden, 
is het volgende besturingssysteem nodig: 

opnemers, die het al dan niet aanwezig zijn van het te 
bewerken objekt doorgeven aan de 

- besturing van het betreffende bewerkingsstation. 
Rier kunnen (eventueel) storingsmeldingen gegeven worden en 
van hieruit worden behalve stuursignalen naar het bewerkings
station, ook signalen gestuurd naar 

- besturing van de gehele lijn (centrale besturing), waarbij 
ook storingsmeldingen gegeven worden en de besturing van 
het transportsysteem in de lijn plaatsvindt. 
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In het overzicht in bijlage 3-5-~ is aangegeven per bewerking 
in de lijn (lit. (20), (21), (22)): 

- welke funk tie de besturing heeft; 

- welke soort besturing die funktie kan vervullen; 

- de samenhang tussen de besturingen van de verschillende 
bewerkingen en transportakties. 

Het blijkt, dat in dit (vQorlopige!) ontwerp van de besturing 
de produktielijn minimaal nodig zijn voor het "waterbak-deel": 

- 15 opnemers (soort 1) 

- 4 signaa1verwerkers (zelfstandig opererend (soort 2) 

- €€n of meerdere P.L.C.'s (soort 3) met in totaal voor 
de procesbesturing: minimaal 11 ingangen en 

14 uitgangen. 

Hierbij komen nog de benodigde (minimaal 11) kontrole-uitgangen 
voor waarschuwingssignalen. 

Een nadere studie moet uitwijzen of de totale besturing van 
dit gedeelte van de lijn gedaan kan worden met P.L.C.'s. 
Bet zou kunnen, dat door de gekompliceerdheid €n het gelijk
tijdig funktioneren van aIle bewerkingen een besturing met een 
micro-computer vereist is. 
Datzelfde geldt voor het andere deel van de lijn, waar de 
collector-condensors geproduceerd worden. 
In het (voorlopige) ontwerp van de besturing van de produktie
lijn voor de collector-condensor geldt, dat minimaal nodig 
zijn: 

- 19 opnemers (soort 1) 

- 9 signaaiverwerkers (soort 2) 

- €€n of meer P.L.C.'s (soort 3) met in totaal minimaal 
11 ingangen en 11 uitgangen voor de procesbesturing. 
Ook hier zijn de kontrole-uitgangen voor waarschuwings
signalen nog niet bijgeteld. 
Ais op elk ingangssignaal een kontrolecyclus vOIgt, 
moeten er in totaal minimaal 11 ingangen en 22 uitgan
gen zijn. 

De besparing, die een dergelijke automatisering oplevert, 
ligt in het feit, dat er minder medewerkers in de lijn nodig 
zijn en dat zij een kontrolerende funktie hebben. 

In bijlage 3-7-2 is een schatting gegeven van het aantal 
medewerkers, dat met een optima Ie besturing nodig is. 
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4-6 Kapaciteitsbeslag. 

Bij de produktie van de hoofdonderdelen voor zonnepanelen 
zal intensief van een aantal reeds aanwezige machines gebruik 
worden gemaakt. 
Dit geldt zeker voor de geplande serieproduktie van deze hoofd
onderdelen. 
Om een goede planning mogelijk te rnaken, is het noodzakelijk 
een inzicht te hebben in de tijd, die nodig is voor de produktie 
per rnachinegroep (= bewerking). 
Ook voor een kostprijsberekening is een dergelijke beschouwing 
nodig. 

De berekenining van de fabrikagetijden voor de onderdelen 
van een zonnepaneel is uitgevoerd voor: 

- een produktieniveau van 10 stuks per maand onder de huidige 
ornstandigheden (d.w.z. zonder verdere investeringen), genoemd 
fase 1; 

- een produktieniveau van 100 stuks per rnaand, met investerin
gen van ongeveer f 350.000,--, genoemd fase 2; 

- een produktieniveau van 10.000 stuks per jaar, met investerin
gen van ongeveer f 3.959.000,--, genoernd fase 3. 

Hierbij kornt fase 1 overeen met het maximaal te produceren 
aantal waterbakken op de enkelpuntlasrnachine zonder investering
gen, fase 2 komt overeen met de situatie bij de produktie van de 
eerste order van 520 stuks, zoals die na 2 a 3 rnaanden "inwerken" 
verwacht wordt te zijn en fase 3 is de uiteindelijke situatie in 
de lijnproduktie. 
Een overzicht van de benodigde investeringen in fase 2 en 3 
wordt gegeven in bijlage 3-7-3. 

In bijlage 3-6 wordt een schatting gegeven van de tijden 
per machinegroep. 
Een onderscheid is gemaakt in: 

Insteltijd (Ti ) = de tijd, die nodig is v~~r het instellen 
van de machine v~~r de produktie van een serie. 
Hierin wordt meegenornen: transport van al het gereedschap 
en materiaal naar en van de betreffende machinegroep, instel
tijd van de machines, herstel van versleten gereedschap 
= "klein" onderhoud (gl§~n grote revisies; die worden van 
het totaal aantal produktieve uren per jaar afgetrokken). 
Deze tijd wordt in uur per serie gegeven. Zie ook hoofdstuk 3. 
Er is verondersteld, dat voor de produktie van series van 10 
en 100 zonnepane1en slechts ~I§n keer instellen nodig is (de 
hele serie wordt in I§l§n keer afgewerkt), en bij de echte 
serieproduktie is voor aIle bewerkingen, die in de onderdelen
fabrikage plaatsvinden uitgerekend wat de optimale serie
grootte en het aantal series per jaar (= aantal keer ins tel
len) is, in b.v. de forrnule van Camp (6), zie hijlage 3-6-1. 
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- Bewerkingstijd (Tb ' = de tijd, die per onderdeel nodig is 
voor de betreffenlle bewerking. . 
Hierin zit: handling- en positioneringstijd, bewerkingstijd 
(zie ook hoofdstuk 3). 
Gegeven in uur per onderdeel, dus bij tegelijk bewerkte 
onderdelen, wordt de tijd gedeeld door het aantal tegelijk 
bewerkte onderdelen. 

- Werkelijke produktietijd (Twp) = insteltijd + (bewerkings
tijd x seriegrootte), in uur per serie. 
De seriegrootte voor 10 en 100 zonnepanelen is 10 respek
tievelijk 100 stuks, tenzij in deze kolom tussen haakjes 
anders vermeld. 
De seriegrootte voor de lijnproduktie is berekend vo1gens 
de formule van Camp; zie bijlage 3-6-1. 

- Kostprijs produktietijd (Tkp ) = 

(insteltijd x aantal medewerkrs) + (bewerkingstijd x aantal 
medewerkers x seriegrootte). 

Dat is dus een indikatie voor het aantal manuren, dat voor 
de produktie van een serie zonnepanelen nodig is (manuur 
per serie). 

- Kapaciteitsbesl~g f aantal benodigde uren voor de produktie 
van een serie wp gedeeld door het totaal aantal beschik
bare uren op die machine x 100%. 
Het totaal aantal beschikbare uren is: 7,6 uur per dag minus 
1 uur voor koffie-pauzes, persoonlijke verzorging etc.; blijft 
over 6,6 uur (~~nploegendienst). 
Aantal werkdagen per jaar is 240; 5% hiervan is nodig voor 
(groot) onderhoud; blijft over 228 dagen. 
Hieruit voIgt een aantal beschikbare uren van 6,6 x 228 = 
1. 505 uur • 

jaar 

Overigens is dit gegeven aIleen zinnig voor de machines, die 
ook voor de fabrikage van andere produkten gebruikt worden. 
In de gevallen, dat een machine slechts voor het fabriceren 
van zonnepanelen wordt gebruikt, staat het kapaciteitsbes1ag 
tussen haakjes vermeld en heeft het slechts betekenis als indi
katie van de mogelijkheid tot verhoging van het produktie
aantal. 

In de nu volgende paragrafen zal per fase een korte bespreking 
van de fabrikagetijden en het daaruit volgende kapaciteits
beslag van eike bewerking gegeven worden. 
Bovendien worden de verwachte "bottle-necks" qua bewerkings
tijd of kapaciteitsbeslag uit de overzichten in de bijlagen 
gelicht. 
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Er is telkens verondersteld, dat de produktie in I-ploegendienst 
plaatsvindt. 

4-6-1 Kapaciteitsbeslag bij een produktieniveau van 10 

zonnepanelen per maand in fase 1. 

De uitwerking van deze tijden is gegeven in bijlage 3-6-2. 
Er is een onderscheid gemaakt tussen de fabrikage in de afde
lingen Onderdelenfabrikage en Assemblage, terwijl ook de uit
bestedingen apart vermeld zijn. 

De totale tijden per afdeling zijn dan: 

- Onderdelenfabrikage uur per unit 

- Uitbesteding (rillen drukken) 
uur per unit 

- Assemblage uur per unit 

De totale tijd per unit is dan: 

1,95 

0,5 

20,56 

23,01 

3,43 

0,8 

27,33 

31,56 

Het blijkt duidelijk, dat zonder verdere investeringen de 
volgende kritische bewerkingen onderscheiden kunnen worden: 

1) Stiftjes lassen van de waterbak. 
Het multipuntlassen van een waterbak is niet mogelijk zonder 
verdere investeringen, dus moet gebruik worden gemaakt van 
de enkelpuntlasmachine in deze fase. 
Het lassen van een bak kost dan 11,04 uur, er is 1 man bij 
nodig. 
Bet kapaciteitsbeslag op de enkelpuntlasmachine is dan 88%, 
zodat er voor de andere produkten nog maar zeer weinig tijd 
rest. 
Oplossing van de problemen is mogelijk door de multipunt
lasmachine aan te passen, zodat daarop waterbakken gemaakt 
kunnen worden; er wordt van uitgegaan, dat dan per bak 
slechts 0.5 uur met 2 man nodig is (zie fase 2). 

2) Naadlassen van de collector-condensor platen op de seam
welder. 
Het kapaciteitsbeslag bedraagt 9,6%. 
De lastijd is omlaag te brengen door in de toekomst (bij 
de eerste serie) geen dubbele, maar een enkele las aan te 
brengen. 
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Bovendien zou een positioneringsmal de insteltijd sterk 
• verkorten. 

Dit is inmiddels doorgevoerd, zie fase 2. 

3) Buigen van de collector-condensor. 
De buigrnal wordt slechts voor de produktie van zonnepanelen 
gebruikt, dus het kapaciteitsbeslag stoort geen andere 
bewerkingen. 
De lange bewerkingstijd is te verkorten door het on twerp 
van de bUigmal te verbeteren, hetgeen vrijwel voltooid is 
en in fase 2 gebruiksklaar is verondersteld. 

OVerigens is een seriegrootte van 10 stuks erg ongunstig in 
verband met he,t instellen van de machines. 
De berekeningen zijn dan ook slechts ais illustratie voor het 
verloop van de totale produktietijden bij fase 1, 2 en 3 bedoeld; 
een order van 10 stuks is nooit geplaatst, maar is de maximale 
produktie per maand als het stiftjes lassen op de enkelpunt
lasmachine plaatsvindt. 

4-6-2 Kapaciteitsbeslag bij een produktieniveau van 100 

zonnepanelen per maand in fase 2. 

In bijlage 3-6-3 is het overzicht van de tijden voor fase 2 
weergegeven. 
De totale tijden per afdeling zijn: 

- Onderdelenfabrikage uur per unit 

- Uitbesteding (rillen drukken) 
uur per unit 

- Assemblage uur per unit 

Totale tijd per unit 

De volgende bottle-necks bestaan nog: 

1,45 

0,1 

4,64 

6,19 

2,18 

0,16 

7,98 

10,32 

1) Knippen van de platen (CTL-4; kapaciteitsbeslag 10,41%). 
Door het invoeren van een afkorthulp bij CTL-1, zoals 
aanbevolen in hoofdstuk 3, vervalt het op maat knippen 
van de collector-condensor platen en waterbak-platen. 
Hierdoor wordt het kapaciteitsbeslag bij deze1fde serie
grootte 5,92% en bij grotere series nog kleiner. 
Dit is toelaatbaar. 
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2) Fonsen (CP-2; kapaciteitsbeslag 36,28%). 
Hier va It in deze fase nog niet veel te veranderen; 
in de lijnproduktie in fase 3 is het ponsen van het gat in 
de waterbak en ponsen van de collector-condensor opgenomen 
in de lijn zelf, zodat de pers in de onderdelenfabrikage 
ontlast wordt. 

3) Afkorten buis (Mag-I; kapaciteitsbeslag 14,72%). 
Gezien de extra kapaciteit van de afkorterij (2 afkortzagen), 
is dit toelaatbaar. 

4) Stiftjes lassen waterbak en multipuntlassen collector
condensor (kapaciteitsbeslag 44,66% + 19,94% = 64,6%1. 
In verband met de overige produktie (TEMP-PLATE en ASEA
STAL orders) is het onvermijdelijk, dat in meer-ploegen
dienst gewerkt zal moeten worden. 
De produktietijden zijn door investeringen (stifttoevoer
mechanisme, lasmal) al geminimaliseerd, zodat hierin geen 
winst meer kan worden behaald. 
Slechts de aanschaf van een (of meer) nieuwe puntlasmachine(s) 
zou een definitieve oplossing zijn. 
Dit komt - vanwege de ermee gemoeide investeringen - pas 
bij de produktielijn aan de orde. 
Overigens is bij het stiftjes lassen een aanzienlijke pro
duktietijdverkorting verkregen ten opzichte van de produktie 
in fase 1: T gaat van 11,04 uur naar 0,56 uur door het 
gebruik van ~g (aangepastej mu1tipuntlasmachine. 

51 Randen waterbak ornzetten (kapaciteitsbeslag kantbank 25,8%). 
Voorlopig is dit hoge kapaciteitsbeslag nog acceptabe1, 
omdat er twee kantbanken in de afdeling Onderdelenfabrikage 
zijn. 
Bij de produktieniveau-verhoging in fase 3 is dit probleem 
door de konstruktie van een speciale fels- en lasmachine 
opgelost. 

6) Naadlassen van de co1lector-condensor (kapaciteitsbeslag 
27,91% op de TIG 1asautomaatl. 
Gezien de ontwikkelingen in de produktie van de melkkoe% 
lingsgroep, waarvoor ook de TIG lasautomaat gebruikt wordt, 
is dit hoge beslag door de produktie van de collector
condensor voorlopig weI aanvaardbaar. 
In fase 3 is een aparte investering voorzien, zodat het 
naadlassen in de produktielijn plaats kan vinden. 

7) Helium testen waterbak en co1lector-condensor (kapaciteits
beslag respektievelijk 9,99 en 12,77%, totaal dus ± 22,8%). 
Orndat de installatie vee1 gebruikt wordt voor overige pro
duktie, zou zo'n kapaciteitsbeslag op den duur storend 
werken. 
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Ook hier is een investering in een nieuwe heliumtestinstal
latie gepland in fase 3. 

4-6-3 Kapaciteitsbeslag bij een produktieniveau van 10.000 
units per jaar in fase 3. 

Aangezien de verwerking van de coils v~~r zowel waterbak als 
collector-condensor in een produktielijn p1aatsvindt, is het 
in 4-6-1 gemaakte onder scheid in Onderdelenfabrikage en Assem
blage niet meer zinnig; beter is het onderscheid in Onderdelen
fabrikage en produktielijn. 
De bewerkings- en insteltijden v~~r de onderdelen, die in 
de Onderdelenfabrikage gernaakt worden, blijven gelijk aan de 
in paragraaf 4-6-2 (en bijlage 3-6-3) genoemde tijden voor 
fase 2. 
Er zijn twee bewerkingen vervallen, namelijk het op maat knip
pen van de platen voor waterbak en voor collector-condensor. 
Bij ,aIle berekeningen voor de totale produktietijden voor , 
onderdelen, in bijlage 3-6-4, is gerekend met de uit de for
mule van Camp ( lit. (6) ) bepaalde optimale seriegrootte. 
Deze berekeningen van de optimale seriegrootte zijn in bijlage 
3-6-1 gegeven,; de uitkomsten zijn te be schouwen als indikaties 
voor de seriegrootte, die in werke1ijkheid aangehouden zal 
worden. 
De fabrikagetijden en het kapaciteitsbes1ag per bewerking, 
op basis van een beschikbare tijd van 1.505 uur per jaar, is 
gegeven in bijlage 3-6-4. 
Er is aangenomen, dat in de "waterbak-lijn" 8 en in de 
"collector-condensor-lijn" 13 medewerkers nodig zijn; zie 
bij1age 3-7-2. 

De totale tijden zijn per unit: 

- Onderdelenfabrikage 

- Uitbesteding 

- Produktielijn 
(voor Tk zie bij1age 
3-7-2) p 

Totaa1 

Twp 

0,91 

2,34 

3,25 

Tkp (rnanuur) 

1,21 

max. 3,12 

(min. 2,77) 

max. 4,33 

(min. 3,98) 

* Het ril1en drukken geschiedt nu door een pers in de produktie
lijn. 
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In de Flow Charts in bijlage 3-6-5 z~Jn de kostprijs-produktie
tijden (Tk in manuur per unit) voor fase 1, 2 en 3 nog eens 
overzichte~ijk naast elkaar gezet. 
Hieruit krijgt men een duidelijke indruk van de afnemende 
loonkosten per unit bij toenemende investeringen. 
Dit wordt in figuur 1 in dezelfde bijlage in giafiekvorm nog 
eens geIllustreerd: hierbij is ook aangegeven wat de maxima Ie 
jaarproduktie is. 
Bij enkele bewerkingen in de produktie van het zonne-energie 
systeem in fase 3 is het (fictieve) kapaciteitsbeslag nogal 
hoog. 
Het betreft: 

Onderdelenfabrikage: 

1) CTL-l (afkorten van coil, kapaciteitsbeslag 49%). 
Door enige aanpassingen, zoals een nieuwe hefinstallatie en 
een coil-invoerhulp (zie ook hoofdstuk 3) is de insteltijd 
terug te brengen. 
De preciese invloed van de aanpassingen is nog niet bekend, 
dus is hier nog gerekend zonder. 
Overigens lijkt het hoge kapaciteitsbeslag aanvaardbaar, 
ook omdat de verwachte produktie van melkkoeltanks voor de 
komende jaren geen scherpe stijging vertoont. 

2) CTL-4 (knippen, kapaciteitsbeslag 48%). 
Zelfs z6nder het op schone maat knippen van de waterbak
en collector-condensor-platen, blijft het beslagpercentage 
hoog. 
Problemen zijn te beperken door het gebruik van de tweede 
(kleine) schaar in de afdeling. 

3) CP-2 (ponsen, kapaciteitsbeslag 95,91% in totaa1). 
Geen prob1emen vanwege het aanwezig zijn van meerdere per
sen. 
Men zou een pers slechts v~~r de produktie van deze onder
delen kunnen gebruiken en de overblijvende tijd als reserve 
voor andere bewerkingen houden. 
Aangezien voor beide onderdelen de seriegroottes relatief 
groot zijn, is slechts een beperkt aantal maal instellen 
nodig (zie ook bijlage 3-6-1, optimale seriegrootte). 
Mochten zich hier toch problernen voordoen, dan kan mechani
satie van de bewerking uitkomst bieden. 

4) Mag-1 (afkorten, kapaciteitsbeslag 110,14%). 
Door het he1emaa1 of gedeelte1ijk mechaniseren van de afkort
bewerking is het mogelijk de hele produktie op ~~n machine 
te doen (kapaciteitsbeslag is dan 100%). 
Als de bewerking dus inderdaad moeilijkheden geeft in verband 
met kapaciteit, moet de mechanisatie gerealiseerd worden. 
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5) M-4 (boren, kapaciteitsbeslag 51%). 
Dit hoge percentage is toelaatbaar wegens het aanwezig zijn 
van meerdere boermachines. 

6) SM-7 (kapjes solderen 132%). 
Er moeten dus twee medewerkers ingezet worden voor het sol
deren van de kapjes. 
De tweede man kan meteen het schrader-ventiel solderen 
(27%) en de pijp-knie verbinding solderen (26,5%). 

Produktielijn: 

7) Stiften lassen waterbak. 
Gezien het hoge kapaciteitsbeslag (100%), moet deze bewer
king zeer accuraat, zonder storingen, plaatsvinden. 
Er is voor de produktie van een waterbak 1.505 = 0,15 uur 
(9 minuten) brute beschikbaar. 10.000 
In deze 9 minuten moeten ongeveer 47 rijen stiftjes gelast 
worden, dus per rij is 11,5 sekonde beschikbaar. 
Mits een goed toevoermechanisme voor de stiften ontworpen 
wordt, is dit haalbaar. 
De "insteltijd" van 0,5 uur om de 40 bakken is nodig v~~r 
het bijslijpen van de elektrodes, vullen van het stiftjes
reservoir en eventualiteiten; daardoor is zelfs maar 8,5 
minuten beschikbaar voer 1 bak (i 10,5 sekonden per rij). 

8) Randen veuwen en lassen waterbak (fictief kapaciteitsbeslag 
99,7%). 
TWee zijden van de bak lopen door de felsmachine en worden 
tegelijkertijd afgelast; daarna draait de bak 90° en worden 
de zijkanten gedaan. 
Door het optima1iseren van de bewerking met betrekking tot 
las en felssne1heid kan de bewerkingstijd geminima1iseerd 
worden; voorlopig lijkt 9 minuten per bak haalbaar. 

9) Helium testen waterbak (2 tegelijk) en helium testen 
collector-condensor (4 tegelijk) (kapaciteitsbeslag 99,7%, 
respektievelijk 80,8%). 
Aangezien de installatie zowel voor het testen van de 
collector-condensor als voor de waterbak gebruikt zal wor
den, moet het kapaciteitsbeslag op de installatie terug
gebracht worden. 
Dit kan bereikt worden door aIle onderdelen eerst op een 
vakumeer-unit aan te sluiten en slechts voer het ultra-
hoge vakuum en de test van de helium test-installatie gebruik 
te maken. 
Een dergelijke vakumeer-unit is voerhanden. 
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De totaaltijden veranderen daardoor nauwelijks, de dee I
tijden voor vakumeren en helium testen zijn als voIgt 
geschat: 

- Vakumeren T. 
~ Tb (uurJ Kap.-beslag 

waterbak (2 tegelijk) 0,08 53,2% 
(=- 4,8 minuten) 

collector-condensor 
(4 tegelijk) 0,03 39,9% 

(= 1,8 minuten) 
totaal 93,1% 

- Helium testen 

waterbak (2 tegelijk) 0,07 46,5% 
(= 4,2 minuten) 

collector-condensor 
(4 tegelijk) 0,03 50,5% 

(= 1,8 minuten) -----
totaal 97,0% 

10) Muitipuntlassen collector-condensor (kapaciteitsbeslag 
100%). 
Door het terugbrengen van de benodigde UinsteltijdU om 
de elektroden bij te slijpen kan een lagere totaaltijd 
verkregen worden. 
Dit kan door het kiezen van speciaal elektrode-materiaal 
en door te lassen met lage elektrodedruk en een goede 
koeling van de elektroden. 

De geschatte fabrikagetijden worden dan: 

lastijd: 3 sekonden takttijd, 81 rijen = 4,05 min. 

(0,068 uur) 

- handling: automatisch transport van de 
platen: 2 x 4 sekonden (0,002 uur) 

- elektroden wisselen: 0,5 uur per 100 
collector-condens. 0,005 uur 

0,075 uur 

Totale tijd voor 20.000 collector-condensors: 1.500 uur. 
Dit is toelaatbaar. 
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11)Zetten/buigen en afpersen van de collector-condensor 
(kapaciteitsbeslag 99,7%). 

Met de nog te konstrueren mal kost het zetten ongeveer 
20 sekonden, het buigen 40 sekonden en het afpersen 3 
minuten. 
Totale (echte bewerking) tijd is bij de produktie van 
20.000 collector-condensors dan: 1.330 uur. 
Er blijft dan over voor het plaatsen in en verwijderen 
uit de buigmal: 30,6 sekonde per collector-condensor, 
hetgeen haalbaar is. 

12) Pijpen solderen (kapaciteitsbeslag 100%). 
Mochten de geschatte tijden niet haalbaar blijken te zijn, 
dan kan altijd een extra medewerker tijdelijk bij het 
solderen ingezet worden, zodat deze bewerking geen moei
lijkheden oplevert. 

Het blijkt echter ook, dat een aantal bewerkingen gekomhi
neerd kunnen worden (som van de tijden kleiner dan de 
cyclustijd van 9 minuten (= 0,15 uurl voor de waterbak, 
respektievelijk 4,5 minuten (= 0,075 uur) v~~r de collec
tor-condensor) . 
Deze bewerkingen zijn: 

hoeken uitkappen + gat in bovenplaat drukken + optrekken 
bij de waterbak 

- gaten pijpen openzetten en pijpen solderen (2 xl bij 
de waterbak 

Met deze aannamen voIgt voor de totale doorlooptijd per 
hoofdonderdeel (dit is het tijdsverloop tussen het begin 
van de eerste en beeindiging van de laatste bewerking voor 
dat hoofdonderdeel) en de totale arbeidstijd per hoofd
onderdeel (de tijd, die er aan dat onderdeel door mede
werkers in de lijn of in de onderdelenfabrikage be steed 
wordt) voor lijnproduktie: 

Al Waterbak: 

Totale doorlooptijd * : 1,95 uur (l uur, 57 minuten). 

Totale arbeidstijd 1,46 manuur (± 1 uur, 28 minuten). 

B) Collector-condensor: 

Totale doorlooptijd *: 3,23 uur (± 3 uur, 14 minuten) • 

Totale arbeidstijd 2,77 uur (i 2 uur, 46 minuten) . 

* -De tljden voor het maken van plJpen, steunstrips en 
ophangringen zijn hierin niet opgenomen. 
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Deze bewerkingen kunnen namelijk onafhankelijk van de 
lijnbewerkingen plaatsvinden (geen extra tijdsbeslag). 
V~~r het afkorten van coil, inpakken en beitsen zijn 
gemiddelde tijden genomen. 

-V~~r de wacht- en transporttijden in de-onderdelenfa
brikage en de assemblage is bij elke bewerking 9 x de 
wacht- en bewerkingstijd genomen. .(Voor deze faktor 
zie hoofdstuk 3-3-2). 
V~~r het transport van 100 platen (waterbak 6f collec
tor-condensor) van C.T.L. naar de lijn is 15 minuten 
gerekend. 
V~~r de transporttijden in de lijn geldt, dat bij elke 
bewerking deze tijden al in de bewerkingstijden meege
nomen zijn. 

4-7 Kostprijsberekeningen. 

De nu volgende kostprijsberekeningen zijn gemaakt op de bij 
MUELLER gebruikelijke wijze. 
De kostprijs is hierbij opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

- Materiaalkosten. 

- Direkte loonkosten (op basis van Tkp uit 4-61. 

- Totaal aantal bewerkingsuren per unit x burden factor. 

- OVerhead (13% van de verkoopprijs). 

De burden factor wordt gebruikt om aIle indirekte kosten, 
met uitzondering van die v~~r Direktie, Verkoop, Administratie 
en Personeelszaken, te verrekenen over aIle bewerkingsuren. 
Deze indirekte Kosten omvattean dus: Kosten voor Produktie
leiding, Tekenkamer, Werkvoorbereiding, Onderhoud, Engineering, 
afschrijvingen van produktiemidde1en, energiekosten etc. 
De burden factor wordt berekend door de indirekte Kosten per 
jaar te de1en door het produkt van het aantal bewerkingsuren 
per jaar en het uurloon. 
Deze factor bedraagt momenteel 85%. 

De overhead wordt gebruikt voor het verrekenen van de Kosten 
van Direktie, Verkoop, Administratie en Personeelszaken. 

De kostprijsberekeningen zijn gemaakt voor produktieniveaus 
van 10, 100 en 830 units per maand (respektievelijk te noemen 
fase 1, 2 en 3). 
Hierbij is verondersteld, dat fase 1 en 2 als aanloop voor 
fase 3 fungeren. 
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De pr~Jzen gelden per unit, bestaande uit: 

- 2 stuks collector-condensor (+ toebehorenl 

- 1 waterbak (niet gemonteerdl 

Ter vergelijking met de kostprijsberekening "volgens MUELLER", 
is er ook een kostprijsberekening op de meer gebruikelijke 
manier gemaakt, waarbij de investeringen voor de bij de pro
duktie van zonnepanelen gebruikte middelen ook direkt aan die 
produkten worden toegerekend (kostenplaatsenmethode, 
bijlage 3-7-41. 

Met betrekking tot "fase 2" geldt het volgende: 

De investeringen zijn zo laag mogelijk gehouden door sterke 
concentratie op de bottle-necks 1 niet op bewerkingen, die 
ook in een later stadium geautomatiseerd kunnen worden. 

- De fabrikagetijden zijn zo scherp mogelijk geschat. 
De kleine veiligheidsmarge in deze tijden is zeker in de 
aanloopfase riskant, maar is na enige series net voldoende. 

De fasen 1, 2 en 3 weerspiegelen ook de gekozen produktiestra
tegie: na de fabrikage van de prototypes (fase 1) werd beslo
ten een eerste serie te gaan maken met een investeringsbedrag, 
dat overeenkomt met het in bijlage 3-7-3 onder fase 2 gegeven 
totaalbedrag. 
Na "fase 2" zal al dan niet besloten worden tot investeringen 
in de orde van het in dezelfde bijlage onder fase 3 gegeven 
totaalbedrag. 

Bovendien is in bijlage 3-7-3 een verdeling gegeven van de 
investeringen naar: 

1) het (toekomstigl gebruik van de investering. 

Resultaten: 

- som van de investeringen, die slechts te 
gebruiken zijn voor de produktie van zonne-
panelen : f 539.000,--

- som van de investeringen, die eventueel 
ook voor andere, nieuwe produkten te gebrui-
ken zijn (spin-off investering) : f 2.183.000,--

- som van de investeringen, die direkt voor 
andere produktie in te zetten zijn: f 309.800,--

2) reeds aanwezige machines, die bij de produktie van zonne
panelen gebruikt zullen worden. 
Totale'som van de aanschafwaarden is: f 2.984.000,--
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3) het al dan niet uitbesteden van de investeringen. 

Resultaten: 

- som van de "externe investeringen" 
(produktiemiddel elders aangeschaft: f 3. t~g.300,-

- som van de "interne investeringenft 

(produktiemiddel bij MUELLER 
EUROPA ontwikkeld) f 145.500,-

In dezelfde bijlage 3-7-3 is ook in grafiekvorm weergegeven 
waar de break-even-aantallen (en het maximaal in l-ploegen
dienst te fabriceren aantal units) per jaar in de verschil
lende fasen van het projekt liggen. 
Gekonkludeerd kan worden, dat in fase 1 bij een produktie 
van 240 units per jaar lichte winst behaald zou worden, in 
de aanloopfase naar fase 2 verlies geleden wordt, in fase 
2 en 3 winst gemaakt wordt bij produktie in een-ploegendienst. 
Dit geldt overigens slechts als de in de grafiek vermelde 
verkoopprijzen gehanteerd worden. 

In bijlage 3-7-5 is een vergelijking gemaakt tussen de ge
raamde investeringen volgens een eerder onderzoek (afstu
deerprojekt van Lex Creemers) en de geraamde investeringen 
vol gens bijlage 3-7-3. 
Bet verschil in investeringen beloopt in totaal f 130.000,--. 
Dit verschil wordt veroorzaakt door de op enkele plaatsen 
veranderde produktiemethoden. 

4-7-1 KostErijsberekeningen voor fase 1, 2 en 3 
(MUELLER methode) • 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
(10 units) (100 units) (10.000 units) 

maand maand jaar 

1) Materiaal (zie 
bijlage 3-7-1) f 772,-- f 479,96 f 373,59 

2) Direkte loonkos-
ten (zie bij lage 
3-7-2) f 924,07 f 391,30 f 160,--

3) Direkte loonkos-
ten x burden 
factor (0,85) f 785,46 f 332,61 f 136,--



4} 

5) 

6) 

71 

8) 

.. 
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OVerhead (13% 
verkoopprijs) f 414,17 f 200,88 f 111,73 

---------- ---------- --------
Kostprijs f 2.896,29 f 1.404,75 f 781,32 

Winst 
(10% kostprijs) f 289,63 f 140,48 f 78,13 

---------- ---------- --------
Verkoepprijs f 3.185,92 f 1.545,23 f 859,45 

Geraarod inves-
teringsniveau * f 45.000,-- f 350.000,-- f 3.540.000,--

Er is hierbij van uitgegaan, dat de investeringen van fase 
1 en 2 in fase 3 (veelal) nog benut kunnen worden; 
investeringsniveau fase 2 = investeringen fase 1 + nieuwe 
investeringen fase 2, investeringsniveau fase 3 = inves
teringsniveau fase 2 + nieuwe investeringen fase 3. 

4-7-2 Kostprijsberekening veor fase 1, 2 en 3 (kostenplaat
serunethode). 

De berekeningen volgens de kostenp1aatsenroethode zijn gegeven 
in bij1age 3-7-4. 
De resultaten zijn: 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

kostprijs 

f 3.144,52 

f 1.463,75 

f 789,91 

verkoopprijs 

f 3.458,97 

f 1.610,13 

f 868,90 

Aangezien de geplande investeringen niet gehee1 door MUELLER 
EUROPA betaald zullen worden (NAGRON en derden zullen bij
dragen), wordt hier verder gerekend met de kostprijzen, die 
met de "MUELLER-methode" verkregen zijn. 
Overigens is het verschil niet erg groot. 

Ter illustratie is de kostprijs van een waterbak ala eind
produkt gegeven in bijlage 3-7-6, ala funktie van de inhoud 
van de bak (volgena de j·lueller-methode). 
Dit is gedaan omdat de "losse" waterbak in het produktenpakket 
opgenomen zou kunnen worden, als alternatief v~~r het HST
watervat. 0tudies over dit onderwerp zijn voorlopig uitgesteld 
maar het blijft duidelijk dat de gefabrlceerde cassette zeer 
veel toepaasingsmogelijkheden heeft,niet slechta als watervat! 
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4-8 Konklusies en aanbevelingen. 

Uit de voorgaande beschouwingen kunnen de volgende konklusies 
betreffende de produktie van zonnepanelen getrokken worden: 

1) De produktiemethoden zijn inmiddels zo ver ontwikkeld, 
dat fabrikage van een eerste serie van 520 units mogelijk 
is .. 
Bij deze fabrikage, die in januari 1986 startte, zullen 
enkele bewerkingen aanvankelijk nog zonder verdere mecha
nisering moeten plaatsvinden. 
Het betreft: 

- Stiftjes lassen bij de waterbak. 
Het stifttoevoermechanisme moet nog gefabriceerd worden; 
vermoedelijk is het eind februari 1986 klaar. 
Tot dan toe moet de nieuwe mal, die gebruikt wordt bij 
het multipuntlassen, met de hand worden gevuld. 

- Randen vouwen en lassen bij de waterbak. 
De daarvoor bedoelde felsmachine verkeert nog in het 
ontwikkelingsstadium. 
Het is de vraag of de machine klaar is voordat de fabrikage 
van de eerste serie afgelopen is. 
Voorlopig wordt de kantbank gebruikt voor het vouwen 
en wordt op de "header-pijp"-lasinstallatie met een spe
ciale mal afgelast. 

- Afpersen van de waterbak. 
Het opblaasframe moet nog gemaakt worden; dit kost echter 
niet veel tijd. 

- Buigen en afpersen van de collector-condensor. 
De konstruktie van de nieuwe, gemechaniseerde buigmal 
werd begin januari uitbesteed, half februari 1986 is de 
mal klaar. 
Tot dan zal de oude buigma1 gebruikt worden. 

De extra tijd, die voor de produktie van zonnepanelen nodig 
is door het achterblijven van deze mechaniseringen wordt 
overigens tot een overschrijding van 4 uur per paneel door 
NAGRON betaald. 

2) Bij het onderzoek naar de oorzaak van de problemen, die 
bij het multipuntlassen van de stiftjes in de waterbak 
optraden, is gebruik gemaakt van een rekenprogramma ter 
bepaling van de optima1e geometrie van de lasverbinding 
(eindige elementen methodel. 
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De resultaten wezen nog eens op het belang van een goede 
aanvloeilng over de buitenrand van de cirkelvormige las, 
spleetvorming (en daardoor scheurinitiatie) tussen plaat 
en stiftje is hier erg schadelijk. 
Ook bleek het gunstig een zo groot mogelijke lasdiameter 
te verkrijgen. 
Deze resultaten volgden ook uit beproevingen op een trekbank 
en uit optische kontrole van de las. 

De onderzoekingen leidden tot aanpassingen aan de las
machine: 

- inbouwen van grotere transformatoren (hogere lasstroom) 

- inbouwen van veren en van nieuwe zuigerstangen in de 
laspersen (stuiklassen megelijk) 

- konstruktie van nieuwe lasmallen en een stifttoevoer
mechanisme 

3) Voor de besturing van de produktielijn, die het mogelijk 
moet maken ongeveer 830 zonne-energie systemen per maand 
te fabriceren, zijn de volgende componenten nodig (mini
maal): 

lijn veor de waterbak 

lijn voor de collector
condensor 

: 15 opnemers 
4 signaalverwerkers 
1 P.L.C. (of micro-computer) 
met minimaal 11 ingangen en 
14 uitgangen (zonder kontrole
uitgangen) 

: 19 opnemers 
9 signaalverwerkers 
1 P.L.C. (of micro-computer) 
met minimaal 11 ingangen en 
11 uitgangen (zonder kontrole
uitgangen). 

Deze aantallen z~)n gebleken uit een funktie-analyse; 
de preciese bepaling van de besturing moet nog geschieden. 
De lay-out van de lijn is globaal opgezet aan de hand van 
de in flow charts weergegeven bewerkingsvolgorde. 

4) Het benodigde aantal uren op de multipuntlasmachine bij 
de produktie in fase 2 (100 units/maand) is dusdanig groot 
(minimaal 0,81 uur per unit werkelijke produktietijd) , dat 
bij een hoger produktieniveau in 2- of meer ploegendienst 
gewerkt moet worden op deze machine. 
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Ais de machine slechts v~~r de produktie van zonnepanelen 
ingezet wordt, is het maxima Ie produktieniveau in 1-
ploegendienst ongeveer 150 units per maand. 
Er zijn gewoonlijk zeker voidoende andere orders, die op 
deze machine afgewerkt moeten worden om Ieegloop bij het 
werken in twee-pIoegendienst te voorkomen; momenteel wordt 
zelfs in drie-pIoegendienst gewerkt. 
Bij een produktieniveau boven de 450 units per maand moet 
een nieuwe muitipuntiasmachine aangeschaft worden; 45-0--
units is namelijk de maximale produktie op de huidige 
machine als in drie-ploegendienst een continue fabrikage 
van zonnepanelen plaatsvindt. 

Het aantal manuur, dat in de produktie van een zonnepaneel 
gestoken moet worden, bedraagt: 

fase 1 (produktieniveau 10 units per maand) 31,56 manuur 

fase 2 (produktieniveau 100 units per maand) 10,32 manuur 

fase 3 (produktieli jn, produktieniveau 
± 830 units per maand) maximaa1 4,33 manuur 

minimaa1 3,98 manuur 

Hierbij is voor de bepaling van de optimale seriegroottte 
voor de onderdelenfabrikage in fase 3 gebruik gemaakt van 
de formu1e van Camp. 

5) De investeringen, die nodig z~Jn voor het bereiken van de 
gewenste produktieniveaus en kostprijzen zijn berekend voor 
een drietal situaties: 

Investering 

fase 1 f 45.000,--

fase 2 f 350.000,--

fase 3 f 3.540.000,--

Produktieniveau Kostpri~s 
(units per maand) (per un~t) 

10 f 2.896,--

100 f 1.405,--

830 f 781,--
(uiteindelijke produktielijn) 

De in fase 3 bereikte kostprijs biedt goede marktperspek
tieven. 

Bovendien voIgt uit de in bij1age 3-8 gegeven markt- en 
economische beschouwingen een potentiijle markt van 730.000 
zonnepanelen voor Neord-West Europa tot het jaar 2000 en 
een terugverdientijd voer de konsument van maximaal 11 jaar 
bij een verkoop prijs van f 2.000,-- en gemiddeld 
warmwaterverbruik. 
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Aanbeve1ingen: 

1) De in de konklusies opgesomde vier bewerkingen, die nog 
niet gemechaniseerd zijn, moeten zo snel mogelijk op een 
hoger peil van mechanisatie gebracht worden. 

2) De beproevingstests op waterbak en collector-condensor 
moe ten zo snel mogelijk uitgevoerd worden. 
Het betreft hier: 

~ vermoeiingsproef op waterbak en co11ector-condensor 
van uiteindelijke afmetingen (vari~ren van de inwendige 
drukl 

- bevriezingsproef op de waterbak (met en zonder coating) 

Oak dient zo spoedig mogelijk een inzicht verkregen te 
worden in de uitslagen van de gedurende december 1985 en 
januari 19B6 bij het T.N.O. verrichte proeven, zodat even
tuele wijzigingen in de konstruktie doorgevoerd kunnen 
worden. 
Mochten er nog problemen optreden met het stiftjes lassen 
in de waterbak, dan kan alsnog overwogen worden of het 
solderen van de stiftjes een geschikte tijdelijke oplossing 
is, totdat een nieuwe multipuntlasmachine aangeschaft wordt. 
Overigens moeten, gezien de complexiteit van het stiftjes
las-proces, uitgebreide tests met deze nieuwe multipunt
lasmachine gedaan worden voordat tot aanschaf overgegaan 
wordt. 

3) Er dient onderzoek te worden gedaan naar de minimaal beno
digde doorsnede van de rillen van de collector-condensor: 
hoe kleiner die benodigde doorsnede is, hoe minder diep 
de rillen geperst moeten worden, dus hoe kleiner de benodigde 
pers kan zijn. 
Ook dienen gegevens over de uiteindelijk gekozen coating 
voor de waterbak verzameld te worden, zodat duidelijk wordt 
hoe kritisch spleetvorming in de bak is. 

4) V~~r het realiseren van de benodigde investeringen voor 
het opzetten van de produktielijn moet een werkgroep 
ingesteld worden, waarin een verantwoorde taakverdeling 
plaats kan vinden. 
Het verdient aanbeveling hiervoor - naast de medewerkers, 
die er nu reeds gedeeltelijk mee belast zijn - €€n of 
meerdere nieuwe medewerkers aan te trekken. 
Daaronder zou ook eeneindstudent van de vakgroep WPB, 
T.H. Eindhoven kunnen zijn. 
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51 De expliciete keuze van de besturingscomponenten van de 
lijn moet nog bestudeerd worden. 
Dit kan aan de hand van de in dit rapport gepresenteerde 
funktie-analyse. 

6) Er moet bepaald worden wat de plaats van deproduktie
lijn wordt en of de montage van de hoofdonderdelen tot een 
kompleet paneel ook in die lijn plaats gaat vindeni 
het lijkt vrij omslachtig en duur om de hoofdonderdelen 
in lijn te produceren, in te pakken en naar NAG RON te 
vervoeren, waar vervolgens de montage plaatsvindt. 



SLOTWOORD 

Aan het einde van deze afstudeeropdracht kan gekonkludeerd 
worden dat, hoewel de tweeledige opzet van de opdracht als 
zeer positief ervaren is, een evenredige verdeling van aan
dacht over de beide delen erg moeilijk bleek. 

Het tweede deel van de opdracht, het N.E.S. zonne-energie 
projekt, vereiste meer aandacht (en tijd) dan oorspronkelijk 
ingeschat was. 
De ontwikkelingen in het projekt volgden elkaar in hoog tempo 
op, hetgeen leidde tot een order voor een eerste serie zonne
panelen. 
Ret moge duidelijk zijn, dat het begeleiden van zo'n projekt 
een behoorlijke uitdaging was, waarbij iedere dag waardevolle 
ervaringen opleverde. 

De v~~r de analyse van de afdeling Onderdelenfabrikage opge
stelde doelstellingen zijn aldus slechts ten dele verwezen
lijkt - wat niet betekent dat een verdere analyse niet nood
zakelijk zou zijn. 
Het is daarom aan te bevelen een dergelijke analyse te laten 
uitvoeren, eventueel door een eindstudent van de Technische 
Hogeschool Eindhoven. 

De samenwerking met het personeel - niet aIleen met het 
"N.E.S.-team", maar met letterlijk aIle geraadpleegde en in
geschakelde afdelingen - werd hopelijk niet slechts door de 
student als zeer prettig ervaren! 
Hierbij wens ik allen succes toe in hun werk, in het bijzonder 
Theo Oesterholt en degenen die met hem samenwerken in het 
N.E.S.-projekt. 

Tenslotte een woord van dank aan Prof. Balkestein, Frans 
Langemeijer en Ton van de Giessen voor hun begeleiding, aan 
de familie van Asselt voor de uitstekende huisvesting en met 
hem aan Jan Hekman voor de prima samenwerking en leerzame 
diskussies over O.a. schotelveren, Christien te Hennepe 
hartelijk dank voor het snelle typewerk. 

Niels S~pnel 

Lichtenvoorde, 24 januari 1966. 
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BIJLAGE 1-1: Produkt-assortiment en gerealiseerde verkopen. 
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.]"nq~M"wd kocl,lQQlegaat .400 1565 985 2495 1295 

MS 400 1565 985 3080 1295 

.. . 'M'OO + RH 100 4,5 900 1125 1025 :- '" 
A.S 100 + RNS 100 475 900 1800 1025 

'F,J 
AM 150 + Btl 150 m 9911 1250 1150 

INS 150 + HHS 150 6i5 990 1135 1150 
'." ~ •• 200 + AN 200 820 1060 1350 1250 
',:1 . 

»J -It: RMS 200 + INS 200 820 1060 1840 1250 
a. 250 + HI 250 1035 1010 1555 1455 - .... RNS 250 + HIS 250 1035 1010 2135 1455 

--...;~ 
• t',· '"I ' '.' HM 300 + AM 300 1n0 1135 1555 1455 

.. ' . (": ..• ", i" " ~' ''; ,.,........ :.~1',IL., • -,,' RMS 300 + RRS 300 1220 1135 2135 1455 
l,,~' ,~~'" ';,'" ~'" .. : .:....;;.. :It .~4.:.:.:"~\~, .. ~~~ .. : ,'~:r> _r~~!~ .... ,,<: "';lr 

@L iY'#"~~~f~'~'''' Itti.',:} ~'&"'..-~""'. ' :. FllOO 810 TOO :;;:r:; ;' :f:~' :~i;,..:l~~: ~:;; "~!f:;'\ ,,- .'~ FII50 850 700 
FI200 650 100 

... j "~i· f8215 m 100 
,~, , .,' Fa 300 875 100 • FI 400 910 100 

11500 1010 100 

:1 Fe 211 810 510 
Fe 30 850 510 
Ie 50 815 100 
Fe 60 970 IOU 
Ie 80 1010 100 

:1 1050 110 1415 530 

• fOBO :70 1560 620 
FU 105 ,'no 1670 13n 

'-1~ 
p- 'I ·1 Heetwatef eps1allani on'llselnf~ I i!i~, 1110 

---- Heelwalel opslaQlani UelSelelf~ I H 1~. tOf) 

: ." :-r MuellelMatic I\"H) ~C;1l 

M •• llel·Matic iUI .1';1' 
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fre
heater 
Warml.t8lugwinning op de boolderij: 
Mueller maakl hel waar 

Mueller heel! de p.ome"lol v".vulll,,! ner 
onlwlkkelen van warmlrlefuQwmnmQS 
syslennen m de mclkwmmnq' Heeds en.ele 
jarell worden Mueller f'cHeaters In rUlfne 
mate to! grote IfYreden~e.ct qeorUlkl 

Fre·Healer 8: gralis warm waler van 60·C. 

[le FreHeater B werkl .lIS veryooger van hel 
luchlgekootde aggregaal van uw melkkoel· 
lank. [le aan de melk onlllOkken warmle en 
de etektnsehe energfe (f.e lIod'g I, vQQr hoi 
koelaggregaat worden y.a eeo legenslroom 
warmlew.sse1aar gebrtHkl om waler Ie 
verwarmeo lot ca 60'C 
011 warme waler is dlreklle gab'uiken v(lOr 
vele doole.ndeo zools re.OIgen van slallen. 
aanmaken van kalvermel" rem.gen van de 
melkleldlOgen 01 de koollank Onk kunl u d.1 
warnne waler gebrUlkcn voor vcrwarmlOg of 
huishoodehjk gebn"~ Hel noet dlfe"l 
gebrui~le warme waler wordl 00geslageo in 
een ge.soleerd waleropslagval. dal een 
onderdeel van de komplete warmlelerug 
winningsinslallalie yorml 

FIt-Hetler B een leer eHicillnl sysleem 

De Fre·Healer fI warkl lell~ In perlek! d,,1 
vao .edere hler melk dIe van 35" C OMI ,\' r, 
qekoeld word!. ca. 1 hler waler vao 15- r, 
naar 60' C verwarmd word! 
Lo wordl de warm Ie van de melk en de 
anerg.e van de kompressor ophmaal bentl! 
voor hel opwarmen van hel waler Het warme 
wale, kosi u dus geen cenl anergic mee, 

Fle·Healel C overalluepasbaal. 

IJe Fre·Healer C werkl volgens he! lulloe 
pllne.Pfl als Iype B maar kan 10961el w(lrden 
bll hasla,wl. koel,lqqreqalen De w~!er 
lemperal""r IS h.m maXimaai 5~"C. pen lei, 
lage. rendemcnl amdal Ilierhilin debeslaande 
1I151allalle dc luchlkoeltoq ellck!lel bhlll 

Frc·Healel O. ook geschikl voor 
beslaande melkkoelsyslemen. 

voor beslaande mslailallcs cen goeo en 
voordel!g allcrnalrel, oallonder veel k051en 
10 Ie bauwcll IS de F re· HeMer 0 
De Fre·Healer 0 besl.al wI cen Vdn 
blnnen ge~maiileerd dubhelwand'9 opslagval 
V,1O 170. ?iO o! 40() trIer. waarro 
cen Mueller Temp·Plale IS aangebrachl dIe 
voor warmleoverdrachllorgl 
Uileraard IS hel val volled'!I ge.soleerd 
[le komp1ele IOhaud van de F'e·Hp.atcr 0 
wordt op d.e manier langlaam vcrwarmd en 
IS nJ afloop van hel koelproces .lIS warm 
water besth.khaa, yoor gebrmk 

Mueller ervaring en onlwikkeling. 

[le Frc·Heale, is de nreuwsle onlw.kkehng op 
melkkoelgehled Mueller heel! reeds jaren 
ervaring opgedaan in laooratona en In de 
prakliJk Hel beloofl een goode toe~omsl vol 
verdere oolw.kkehog en Innovahe Mueller 
slreett naar sleeds bel ere a,be.ds en energ,e 
Ilesparende produklen voor de mode roe 
melk verhouder 

• • • .... • • • rt' (:II t 

~ 

A,beklslMIspmnd IIIl1yg1tnlscll: 
Mueller-MaIIc,"'1 valautomatllchl 
relnllJiagssysteem. 

OnverbrekeJijk verbonden mel de Mueller 
Melkkoellanks is de naam van de Muetler· 
Malic, het votautomatische reinigings· 
sysleem. Reeds meer dan 100.000 sluks 
doen dagelijkS, over de gehele weneld 
probteernloos hun pllthl. Reinigen mel de 
Mueller·Malre is een gemakkelijk karweilje. 
De sproelbuis steekl u (01 de melkrijder\ na 
hel legen van de lank in de melkuillaal· 
opening, u draail de knopomen de neslvan 
hel programma vertoopt volaulomaliSCh. 
Eerst wordl de lank voorgespoeld, daarna 
volgl de hOOldwasbeun mel warm water en 
reinlgingsmiddel. Tat slOl word! de tank 2x 
nagespoeld mel waler dat naar wens van een 
luur spoelmiddel word! voorzien. Nu is 
uw lank grondlg gereinlgd en kunt u de 
Mueller·Malic verwijdenen en de tank 
opnieuw mel melk vuUen. 

..... 
I 

- Sterke verbeterlng van de hygiene is ..... 
merkbaar aan de lage klemgelallen. lIIIs een 
belere kwalilei! melk. 

- Reinlgen vlOOI onmlddeffijk III het legen 
plaalS. dus geen fiji! voor he! aankweken van 
ktemen. De melkrljder kan het reinigings· 
proces slanen. 

- De grole spultkrachl nelnigt iedere vier· 
kante centimeler grondlg 

- Geen melksteellWimlng \ 

-~~::;:~~- Door hel opnIeuw rondpompen en 
verspullen van hel reeds Ingebrachlll water 
wordl bi; iedere spoeling waler, relniglngs· 
middel en enargle bespaard. 

- Ooordat het roerwerk Iljdens he! was· 
programma draall, word! he! aulomatlsc" 
mae gereimgd. 

- Door 88ft simpele aanpasslng is het 
Mueller-MalIC Sysleem ook geschikl Ie 
make" voor hel reinigen van hel melk· 
le .• dl.ngssysteem. 



Mueller Temp-Plate designed to meet your heat 
transfer needs 
Temp· Plote " an extremely versohie hP.OI lran,fer s"r/nre 
Ihot can be supplied In em olmost u"l,mlted nun,ber 0' 

styles, shope5, mofetln!.:;, poss pofferno;, (nllouttp<:, onr ! 
other feotures. so thot Temp. Plate <on tnee! m' .""11"",, 
vOrlety of heat honster rcqullcmenf5. 

Temp· Plate is usually fobncoled I'om two melol sheeh 
welded togelher by the .es.slone(' spo! w(,ld,,,'1 
proress The perlmele' 01 Ihe res,,'oncC' welded mp,,,1 
sheets are Ihon scam weld"d or hq welded I".her 'h" 
welding process the Temp.Plaie IS ';""oled IInd(', ""Th 
pressure; which gives ils genli" pillowed <,Heel 
Thl!, unique- dp"'gn allow~, Ihe inlernol h00t han~fel 
media 0 t!(?~ flow Or il{:c Gf"fpcnliof:'d How. d(~pf't1d!ll~l 
on fhe Opp!l( 011011 1()1 better heot trnn<)ff)f rofe~ 

styles of Mueller T emp~pfate 

Single embossed surface 
INflATED ONE SIDE MUEllER Temp·PloI" Stn9'" 
embossed heal lransl", sur/eKe .s on eeonom" 01 'vpe 
to uhh7e lor InfCflor tonk wallo;, (onvpyOr bed,; nnd 
whenf"ver (J flo! :·,Jde 1<; rt;:>qu!r(~d Thf' 5.lngl(> embos~cd 
deSign uo;es two ~,heet5 of mOlf;!101 of cMler('nt fhl(kf"le~,; 
ond l~ ovolloble 101 mnny worklnq DICSStHe<, ol1d pdlow 
h"''lht, 

Double embossed surface 
INfl A TED BOTH SIDES Commonly u~ed In .mme".on 
opplications, the MUEllER Temp.Plate double embo, 
sed construction mOXlmlZes Ihe healing and cool"'g 
process by u"IoZlng bOlh Sides of heal "onsle' plate The 
douhle embo,~ed des.gn uses two sheel, 01 mol",001 01 
Ihe some Ihockness ond IS 0150 ovo.foble 10' mony wo', 
k,ng pressures and p.llow he.ghts 

Dimpled surface 
DIMPLED ONE StDf Dimpled MUElLER Temp.PIOI" 
cons'ruchon t<;, mn(hlOe punched ond r~W(lqt:(:L pf'lor 10 
welding, to In( n:(}~~e fhf! flow oreo In thf? pq'J~)(Jq(>'-. 
Avolloble In many Hlat~qolltll( knf'·,." nf,d WOI ~Iflq prp'. 
'lUreS 
Avmloble In hofh rwq pluq weld(~d (]nd H:';j<,ton; (~ ~~rot 

w('ld"d 

Internal media 
T emp.Plate heat transfer surface 
can be used for many different 
internal media: 
• Wotf~r 
• (;Iy.ol 
• SlcOnl 
• Rp.!rlqf'!nnf~ «Jlff'(texpnnS1on, pumped, flooded), 
• H('qi'hn!l('~fet OJI 

Materials available 
T emp.Plate heat transfer surface 
can be fabricated from various 
different materials: 
• SIoml,,'5 Sled AISllyp" 304 
• SIOlnl"ss "eel AISI type 316 
• Monel400 
• Nlckel200 
• lnronel 
• H"",,,iloy 
• T!tOlllum 

Mon'! 
• AV!",I" SMO 254 
• Corbon sI",,1 

Product application 
T emp.Plate heat transfer surface 
has multiple applications in 
industries: 
• I mmerSlon sec han 5 
• Clomp, on sections fOI shells, COnes ond heads 
• Bonks 01 Tcmr>·Plote 
• Internal boffl"s lor lonks wilh ogilOllon 
• Drym9 shelves 

Pond bonks lor heat PlJmps 
• Wntc! (hIllers 
• C onvcyo' bed~, 
• Nt)( leol i lJ90 n fooling opplkotlon~ 

Fo! mfolmotlon on othct opphcohOf'l5 con'cxl the 
';upp!t(', 

Single embo>sed 

CD ...a. 
I 

...a. 

Double embossed 

CI) 

Dimpled 

ClD 



hll ,edt! (;d~I\~'lIhd'dll K\llll BH'IVl'rlU~t Inchr o\lim FQgwcch~l!llIlld \lUI J"lllkil 
g('ringl'rl" "ohl"II<III1, 'Vl'rhrillich. Daw ein sparsamer Umgang mil dl'l 

Eld'lrizifdt. WI'I! dol" BIt'I jil nil' warm wird. Wenn Sie nun noel! ol'dcllk,'1I. ·\\I,''.1t' 

Zl'll Sil' ,'in r',t]\\\,'d I~d 1111 Keller koslet· immer yeradl.' dann. Wl'lltl t'" ill] d.·~ 
ThL'KI' hod I hl'rql'hl Wir vl'r'>precill'n also nicllt luvieL wenn wil bdlilUP:,·11. cl." 
Bil'rtilnk i,,1 "ilh'-wirhdlilftlicilt' Al1cmalive. 

nissl 'rstenmh'!1 1'>1 cluf ~') Illilllchen Volksfeslen eine beliebte Belustiglm~ 
Dil marh"1l .;ich '!<lrk" M~~nrh'r einen Spars daraus, cinmal zu zeigen. Wi)" ~I,' .cn: 
den Annl.'ll» hahL'11. Doell dl'l Spar; hort auf. wenn das zur tag lichen Arb"lt \~lId 
Eirw SchltlUchll,jll1llY i~1 ~Jmanlll'rt dil! intelligcntere Art. dilS Biel olm\.' Qildlilill
Wrlll~t ill dl'l] "l,lIel 1ll "chaff.'n. Seien Sic schlau. 

Del Mudlel 13lvrldllf.; ftlH..Iet 51'IIWIl PlillZ auch im kleinstl!n Kdk'r Mil elll. 'I Uli I'l" 
von gul zwei Mdern und einer Brl!ite von einem Meter. brauch! er nul' l'ir,,· 
enorm kll!lnl! FliKIH' dl'~ J\ellL'Ts. Lagem Sie mal 10 bis 20 Fasser iluf Y,Ul :.! :1:" 

Und wellJ1 \\'il Ilmvn 2 Bil'rtilllks Ubereinander sellen. konnen Sil' ,lIlt d"l 
gleidll'1) Flilch.' 'oogar JOOOO wohlgekOhhe Bierchen lagem. 

Zur Standardausruslung dl!s BII::rtanks gehort ein VerteilerstOck. das den 
Anschlu~ mehrl'rl'r Leitungen ermbglicht. Abhangig von den ortliciwn G"geb&n 
heiten konnen 2 his 12 Zapfstellen angeschlossen werden. Die gekuhlte 
Bierleitung kann dabej maximal 100 Meter lang gewahlt werden. 

Schaumen oder schalen? Die Einstellung einer Zapfanlage erfordert hohcl1 
Sachverstand und vie I FingerspitzengefUhl. Hat das neue FaB eine andere 
Temperatur, beginnl die Lauferei von vorn. Zuviel Druck - die KohlensauH' 
dringl ins Bier und larsl es wild schaumen, Zuwenig Druck - und die 
.. schale Suppe" kommt kaum noeh aus dem Hahn. Der Mueller Biertank 
bereitet diesem Arger endlich ein Ende. Auch wenn Sie mit 80 oder 100 m 
Leitungslange zapfen, dringt keine Kohlensaure mehr ins Bier. Ein 
Handgriff und Sie zapfen 5 oder 5000 Pils. Problemlos! 

J: I I it·, i,·'·'·' Ii '. '. < ..,('1' llV1rSClL 

Damit auch Sie Feierabend haben, wenn die Hahne oOOn sind, 
hat Mueller mit dem Biertank das BWKSystem entwickelt. Dieses 
stbrungsfrei arbeitende Ventil wird zwischen Tank und Bierleitung 
gesetzt. Ein Druck auf einen Knopf am Thresen schlieBt den 
Biertank. und das restliche Bier wird verlustfrei mit Wasser aus der 
Leitung gedrUckt. Wasser marsch - Feierabend. 

r---'---- 2350 ----, 
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Bijlage 2-1-2 
Verbeterde Lay-out. 

Voor een verklaring van de 
gebruikte aanduidingen en 
gemaakte wijzigingen zie 
volgende bladzijden. 
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De voornaamste lay-out wijzigingen betreffen ( zie omcirkelde 
letters in de verbeterde lay-out) : 

A -

B -

c -

D -

De coil-afwikkelaar (70) staat ongeveer 1,5 meter verder af van 
de richtwals en schaar lresp. 69 en 41) , de afstand is minimaal 
drie meter • 
.:uovendien is tussen de beide machines 70 en 69 een "uitrolkelder" 
gemaakt. 
~eide aanpassingen zorgen ervoor dat de coilafwikkelaar tijdens 
het afkorten gewoon door kan blijven draaien, omdat het afgewik
kelde materiaal in de kelder gebufferd wordt. 
be maatnauwkeurigheid is nu veel beter, daar slippen van de af 
te korten coil nauwelijks meer voorkomt. 

Er dient een goede coilopslagplaats met een vijf-tons takel 
naast de machines ingericht te worden. 

De sheetpolisher II (71) staat in een lijn met de afkortinstal
latie, richtwals en polijstmachine \27), zodat er geen overbodig 
transport van platen over de drukke transportwEg nodig is. 

Een transportbaan (bijvoorbeeld rollenbaan, gestreept in de 
tekening) zorgt voor het transport van de afgekorte platen tot 
aan de schaar tmachine 100 en 44). 
voordeel van een dergelijk transportsysteem is de grote tijds
besparing, doordat nu niet telkens op een vorkheftruck gewacht 
hoeft te worden voor transport. ~ovendien wordt de - druk 
bezette - vorkheftruck op deze manier ontlast. 
Er dienen weI buffers in de lijn te worden aangebracht. 

De beide scharen \ 100 en 44) zijn in het huidige magazijn 
geplaatst. uit heeft drie voordelen : 

- de transportweg vanaf de scharen naar de assemblage lwaar een 
groot gedeelte van de op maat geknipte platen direkt heen gaan) 
is veel korter geworden; als het opslagrek \300/ een doorgeefrek 
is, kan de gefabriceerde voorraad aan de "sChaarhi::int" in het rek 
geplaatst worden en er aan de achterzijde weer uitgehaald worden. 

- de geluidsoverlast door de scharen -vooral aan de achterzijde
is in deze opstelling geminimaliseerd. De muur achter de scharen 
aan de asserr.blage-zijde kan eventueel voorzien worden van luiken 
zodat ook uit het rek ,301) van de achterzijde pallets weggeno
men kunnen worden. 
Een afscheiding van de assemblage blijft echter noodzakelijk. 

- in deze opstelling loopt de "hoofdtransportweg" niet tussen 
polijstmachine \27) en scharen ,100 en 44) door, hetgeen in de 
huidige lay-out weI het geval is. 
hierdoor is een efficienter transport in de afkortlijn en in de 
afdeling mogelijk. 
Ook hier moeten buffers in de transportbaan \0) gemaakt worden. 

E. Vanaf het magazijn tot aan de Cl-onderafdeling loopt een gekombi
- neerde transport- en opslagstrook (gearceerd). 

De bedoeling is naf de grond tot ongeveer 2,5 meter hoogte onder -
broken opslagrekken te maken voor ~kort) wachtende orders. 
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De stippellijnen geven transportpaden tussen de rekken door aan 
(ook vorkheftrucks moeten hierdoor kunnen voor transport van 
grote of zware onderdelen). 
~oven deze rekken bevinden zich twee tegengesteld bewegende trans
portbanden voor transport van onderdelen tussen machinegroepen 
en van en naar het magazijn, waarbij een besturing -desnoods via 
aflezing van een label op de transportband- het mogelijk moet 
maken de juiste bestemming te geven aan de goederen. 
ue onderdelen worden met behulp van eenvoudige liftjes op de band 
gezet of er van af gehaald. 
Het voordeel van het rek is dat de onderdelen niet op de transport
weg geplaatst worden tijdens of voor de bewerking, hetgeen in de 
huidige situatie vaak opstoppingen veroorzaakt. 
rtet voordeel van het gemechaniseerde transport is dat veel tijds
verlies door IIpersoonl ijk·: ophalen of wegbrengen voorkomen wordt; 
bovendien worden de vorkheftrucks ontlast daar zij nog slechts de 
grote of zware onderdelen moeten vervoeren. 

F Het las- en slijpgedeel te (. Small :tarts in de huidige lay-out) 
is gescheiden zodat bij de lasapparatuur minder last van het door 
het slijpen veroorzaakte staf ondervonden wordt. 
Bovendien is het nu eenv udiger een goede afscheiding van de las
afdeling te plaatsen. 

G Het magazijn is achterin de hal geplaatst, zodat van daaruit de 
IIruwe materialenstroorr." naar links verloopt en de gefabriceerde 
onderdelen de andere kant op getransporteerd worden. 
De transport- en opslagstrook tE) loopt door in het magazijn, 
zodat een snelle plaatsing van onderdelen in en uit het magazijn 
mogelijk is. 
De mogelijkheid bestaat, onderdelen die bij de assemblage nodig 
zijn tot aan de "IV;achinale"-onderafdeling te transporteren, van
waar verder transport per vorkheftruck kan plaatsvinden. 
Het laadperron tnodig voor het ,uit}laden van goederen) en de 
buis-opslag zijn van plaats verwisseld, waardoor vanuit de buisbe
werkings-onderafdeling ,1',AG) direkt toegang tot de buisopslag 
verkregen wordt. 

H lJe onderafdeling j·.achinale is dichter bij de Assemblage geplaatst, 
zodat de materiaalstroom hiertussen van links naar rechts verloopt. 
Uok is op deze wijze een kortere transportweg van zojuist gefa
briceerde onderdelen naar de asserr.blage verkregen. 

Door een verdere, exacte studie van de materiaalstromen moet de 
preciese indeling van de onderefdelingen in de underdelenfabrikage 
~behalve de CTL) bepaald worden. 



BIJLAGE 2-2: Verkoopcijfers per produkt (melkkoeling). 
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TYPE VERKOOPCIJFERS PROGNOSE GEREALISEERD 

1985 
1981 1982 1983 1984 1985 tIm periode 9 

0 250 9 21 23 4 1 1 1 , 0 - 300 74 35 33 19 12 8 
0 - 400 40 50 44 19 19 9 

r 

OC - 400 40 30 22 3 6 3 
0 - 450 55 53 44 15 77 7 
0 - 500 195 130 63 45 73 

2lr 0 - 600 232 143 110 64 96 
0 - 700 , 51 157 76 35 58 19 

I 0 BOO 11 4 130 77 46 41 21 -
0 - 900 '14 90 100 45 58 18 
0 -1000 96 83 93 37 66 27 
0 -, 125 68 69 88 25 23 12 
0 -1250 57 112 137 43 32 29 
OF -1250 4 0 1 0 0 
0 -1500 66 65 120 42 46 31 
0 -1750 40 43 76 14 9 10 
0 -2000 18 25 25 6 8 3 
0 -2250 1 1 15 20 7 2 4: 
0 -2500 9 21 24 6 1 6 
0 -2750 0 1 1 , 0 3 
0 -3000 5 5 9 1 5 2 
0 -3500 2 0 5 2 0 0 
0 -4000 0 0 3 0 12 0 
OC -4000 0 0 0 0 0 0 
os - 250 0 0 0 0 0 0 
os - 300 5 1 2 0 0 0 
OS - 400 10 1 0 0 0 1 
OCS- 400 30 33 40 56 66 13 
OS - 450 2 3 2 0 0 1 
0 -4500 t/:n 6500 27 0 

TOTAAL 1 .443 1 .320 1 .237 536 748 278 

Tabel 4. 1 A Verkoo~cijfers en ~rognose 1985 O-tanks 

, -



TYPE 

OH- 500 
OH- 600 
OH- 700 
OH- 800 
OH- 900 
OH-1OOO 
OH-1125 
OH-1250 
OH-1500 
OH-1750 
OH-2000 
OH-2250 
OH-2500 
OH-2750 
OH-3000 
OH-3500 
OH-l.JOOO 

TOTAAL 

0- 1+50 ,... 
v 

0- 600 C 
0- 900 C 
0-1125 C 
0-1250 C 
0-1500 C 
0-1750 C 
0-2000 C 

TOTAAL 

Tabel 4.18 

B 2-2 

VERKOOPCIJFERS 

1981 1982 1983 1984 

1 1 
0 1 
1 l.J 
0 0 
2 2 
2 3 
1+ 1 3 
2 22 
2 22 
1+ 27 
1 7 
0 1+ 
0 4 
0 0 
1 1 
1 0 
0 1 

21 1 1 2 

2 
2 
8 
7 
1 
1 
3 

24 

Verkoopcijfers en prognose 1985 
OH- en O-continental tanks 

0 
2 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 

1 5 

0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

3 

PROGNOSE GEREALISEERD 

1985 1985 
tim periode 

5 1 
7 0 
4 1 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
5 2 
6 0 
5 1 
1 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

51 7 

5 
10 
10 

5 

3 

2 

35 

285950 GEMIDDELD PRODUKT: 0-1000 (gemiddeld volume= 285 = 1000 gal.) 
over periode t-9. 

9 



TYPE 

RH - :::~ 
.... '-

P.H - . ~ -~ -
RH 

• _ A - -,~ 
RHE-'5J 
RH -20~ 

RHE-2CC 
RH -252 
RHP-25: 
RH -30e 
RH 3-" - ... ,¥ 

RH ', ........ -........... ".. 

RHUS-52 
RHS- -, 
RHS-':: 
RHS-':: 
RHS-~75 
RHS-2C:: 
RHS-250 
RHS-30C 
RHS-35C 
RHS-j:): 
R:-1 -: ·:C 
RM -150 
RM ,..,.-

- If? 
R:-1 -200 
RM -250 
RM -300 
RMS-l00 
RMS-150 
RMS-175 
RMS-200 
RMS-250 
RMS-300 
RHP-350 

TOTAAL 

Tabel 3 • 1 

B 2-2 

VERKOC?CIJFERS PROGNOSE CEREACr S. 

1981 1982 1983 1984 1985 
1985 

tIm per. S 

1 0 3 0 0 
P 1 3 1 2 0 

21 25 23 1 5 8 7 
8 0 2 0 2 

37 22 31 1 7 1 7 12 
15 0 0 0 :3 

, 5 2U 26 2U 25 11 
2 1 10 2 

10 1 3 13 21 23 19 
6 3 5 23 54 29 

1 0 2 19 22 27 
3 0 0 0 0 

0 0 0 0 
2"' 19 0 7 13 6 
33 26 6 23 25 8 
58 5 0 1 8 4 0 

10 i 20 4 21 40 8 
51 34 7 21 15 8 

106 77 9 39 35 41 
1 3 27 24 1 6 22 8 

53 14 23 26 17 
0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
O· 0 0 0 0 0 
'J 1 1 3 1 2 ~ 

0 4 1 3 1 0 
10 0 5 3 1 1 

0 4 0 0 0 5 
3 0 0 2 0 7 
1 0 0 0 0 3 
5 0 1 0 0 9 
0 0 0 0 0 0 

50 - 1 1 0 0 5 
2 2 0 0 

561 396 178 312 344 240 

Verkoopcijfers en prognose 1985 RH- en RM-tanks 

GEMIDDELD PRODUKT: RH-250 (gem.volume=67475 = 281) 

(6Ver periOde~~O,lg.'S) . 
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TYPE VERKOOPCIJFERS PROGNOSE GEREALIS. 
1981 1982 1983 1984 1985 1985 

tIm per.9 

KH-200 0 4 0 0 0 
KH-300 2 10 2 2 2 
KH- l400 1 7 2 3 0 
KH-500 1 9 5 0 2 

TOTAAL 4 30 9 5 

FH-200 2 2 3 9 0 
FH-300 8 41 6 10 1 
FH-400 5 29 6 16 0 
FH-500 2 4 3 3 .3 
FHA-300 5 1 0 0 0 
FHA-400 , 5 1 2 0 
FHA-,500 2 3 ij 6 2 

TOTAAL 25 85 23 46 6 

FG-200/12 3 1 4 1 
FG-275/12 4 4 4 
FG-300/22 49 85 26 
FG-400/22 7 14 6 
FG-500/22 22 13 7 

TOTAAL 90 130 44 

Tabel 3. 10 Verkoopcijfers en Erosnose 1985 van FH- en FG-Fre-
Heaters en KH-koelunits 

GEMIDDELDE PRODUKTEN 
KH- 400 {gem.volume over p e r.t..9 = 400) 

FH- 400 (gem. volume over per: .... 9= 467) 

FG- 300 (gem. volume over perJ .. 9= 341) 
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:-YPE VERKOOPCIJFERS PROGNOSE GEREALIS. 

1981 1982 1983 1984 1985 1985 
tim per. 9 

CH-l000 86 40 
::H-l00'J :-OV 9 70 
::H-l000 3D TOV 3 30 
:HO-looa 10 40 
:::HO-l000 TOV 10 120 
::HO-l000 3D 0 0 
:VG-l'JOO 79 0 
::VG-1900 3D , 9 0 
:VT-l·)CC TOV 5 150 

:-OTAA!.. 181 221 ·-1,6 450 0 

Tabe15.1 Verkoopcijfers en prognose 1985 biertanks 

GEMIDDELD PRODUKT: CH-1000 
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TYPE VERKOOPCIJFERS PROGtWSE GEREALIS. 

1981 1982 1983 1984 1985 1985 
tim per. 9 

FO(H'-30 87 44 113 27 
FD-50/1 371 418 265 147 122 ) FO-,:'2 U9 64 32 19 !18 
FD-,::)!3 a 5 0 0 

) 79 
FO-5C/4 1 9 4 0 ) 

FO-8~ /1 a 273 169 78 11 6 
) FD-2:/2 6 29 1 6 15 50 29 

FO-~:5/1 0 23 13 8 ) 
FO-':5'2 ~ 1 U 70 56 41 104 ) 
f D -' :!,.f 3 a 1 5 0 5 ) 11 

FO-1:5 / 4 25 34 27 16 20 ) 

T07AA-:" 57 4 940 669 373 573 146 

HST-9~ 7 6 3 9 
HST-~)5 558 269 116 160 

TOTAAL 565 275 11 9 169 

Onde~verdelen in twee aparte tabellen: 
Tabel 2.9 Verkoopcijfers en prognose 1985 "HST" 
Tabel 2.10 : Verkoopcijfers en prognose 1985 "FD" 

GEMIDDELD PRODUKT: 
FD-50/1 (gem.volume 56 gal.) 

HST-105 (gem.volume 104 gal.) 



TYPE 

FF-80lZ 
FF-BO'2!2 
FF-8o.'; 
FF-8Cf:/3 
FF-l05'2 
FF-l0S/2/2 
FF-1OS'; 
FF-"S'3/3 

~OT'\A:" 

Tabel2.11 

B 2-2 

VE?KOOPCIJFERS PROGNOSE GEREALIS. 

~j8' 1982 1983 1984 1985 1985 
tim per. 

- 38 96 105 i ) 0 0 , 1 1 
3 18 51 72 ) 84 

0 1 0 10 ) 

8 65 85 262 
) 

0 1 1 1 14 
16 101 50 64 ) 43 

2 7 8 1l~ ) 

36 241 292 552 127 

VerkoOpcljfers en prognose 1985 

"FF" 

GEMIDDELD PRODUKT: FF-15Q3(hoewel het gem. volume 
89 gallon is !9ver periode 
1 tim 9 1985) 

9 
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TYPE VERKOOPCIJFERS PROGNOSE GEREALIS. 
1981 1982 1983 1984 1985 1985 

tim Eer.9 

FE-05 6 26 11 302 :3 
FE-09 14 26 6 0 1 

Totaal 20 52 17 302 If 

Tabel 4.3 Verkoopcljfers ~n prognose 1985 "FE"-Fre-Heater 

GEMIDDELD PRODUKT: FE-05 (gem volume over per.1-9 niet zinni) 

I 



BIJLAGE 2-3: Fabrikagetijden in formulevorm. 
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Machine- Oitgevoerde Instel- Bewerkings-
groep bewerking tijd tijd 

CTL-1 

CTL-2 

CTL-3 

CTL-4 

CTL-5 

CP-1 

(manuur (manuur per stuk) 
per serie} 

Afkorten van coil 0.5 x M 
en richten 

0.0083 + 0 0028) x M 
(x • 

Slijpen 1-zijdig 
K-80 

0.37 

x = aantal onderdelen uit 
~~n plaat 

M = aantal medewerkers 

0.064 (normaal) 
0.1 (asymmetrisch) 
0.16 (verdamperplaat) 

bij 2-zijdig slijpen 
dubbele bewerkingstijd 

Polijsten 1-zijdig 1) 0,52 
K-150 

1) 1-zijdig + protektie-
folie: 0,06 

Schone maat 
knippen vlgs. tek. 

Richten 

Kanten vlgs. 
tek. 

2) 0,52 2) 2-zijdig + protektie-
folie: 0,12 

3) 0,2 3) 1 zijdig, geen protek-
tIefolie: 0,04 

4) 0,2 4) 2-zijdig, geen protek-
tiefolie: 0,08 

A 
0.112 x M « ~ 0.0081 x Sp) + 0.0054, 

.07 

p = 1 
x M 

M = aantal medewerkers 

p = positie 

Sp = aantal snedes in 
positie p 

A 
~ 0.0081 x Sp 
P = 1 
= som van de tijd per snede 

x het aantal snedes per 
positie van positie 1 
tIm ,4 

0.024 (normaal) 
0.032 (verdamperplaat) 

«0.16 x K) «0.008 x K) + 0.0028) 
0.032) x M 
M 

K = aantal verschillende(l) 
kantingen 

M = aantal medewerkers 



Machine- Uitgevoerde 
groep bewerking 

CP-2 

CP-3 

CP-4 

CP-5 

CP-6 

CP-7 

CP-8 

Ponsen met E 
vlgs. tek. 

Bomben/stampen 
hydraulisch 

Flangen vlgs. 
tek. 

Randen slijpen 

Uithoeken vlgs. 
tek. 

Uitnibbelen vlgs. 
tek. 

Rond snijden 
vlgs. tek. 

B 2-3 

Insteltijd Bewerkingstijd 
(manuur (manuur per stuk) 
per serie) 

0.5 x M 

0.032 x M 
"echt" 
instellen: 
0.532 x M 

0.048 
"echt" 
instellen: 
0.3 

0,03 

0.112 x M 
(normaal) 

1 x M 
(maximaal) 

«0.0056 x P) + 0.0056)M 

P = aantal ponsbewerkingen 

M = aantal medewerkers 

1 
M (A + 0.0054) 

M = aantal medewerkers 
A = aantal platen tegelijk 

bewerkt 

(0.1 - 0.25) + 
(0.0083 x M) 

0,17 

«U x 0.0083) + 0.0028) x M 

U = aantal "uithoekingen" 

M = aantal medewerkers 

(0.25 - «0.032 x A) + 0.0028) x M 
0.5) x M 

0.08 

A = aantal randen, dat 
"genibbeld" moet worden 

M = aantal medewerkers 

0.064 



B 2-3 

Machine- Uitgevoerde Insteltijd Bewerkingstijd 
groep bewerking (manuur (manuur per stuk) 

CP-9 

CP-10 

MAG 1 

MAG 2 

MAG 3 

M 1 

M 2 

M 3 

M 4 

M 5 

M 6 

M 7 

per serie) 

Optrekken met E 
vlgs. tek. 

O. 3 - O. 5 ± {( O. 0083) x A} + O. 0041) x J 

AIle handbewer- 0.032 
kingen 

Afkorten van buis 0.016 

"moeilijke ' 
onderdelen 
0.08 max. 

Afkorten van staf ± 0.08 

Slijpen/polijsten 0.016 

Afbramen 0.032 

Buigen vlgs. tek. 0.25 

Boren vlgs. tek. 0.5 

Puntlassen ± 0.25 

Insnoeren vlgs. 0.25 
tek. met K-1 

Samenbouwen vlgs. 0.032 
tek. 

A = aantal optrekkingen 

M = aantal medewerkers 

Per bewerking verschillend 

0.016 (dun) - 0.08 (dik) 

± 0.01 

0.1 

0.02 normaal, 0.2 koper 

(0.0014 x B) + 0.0054 

B = aantal buigingen 

(0.032 x G) + 0.0054 

G = aantal boringen per 
stuk 

afhankelijk van produkt 

0.02 

0.01 



Machine
groep 

Uitgevoerde 
bewerking 

B 2-3 

Insteltijd 
(manuur 
per serie) 

Bewerkingstijd 
(manuur per stuk) 

M 8 Draaien vlgs. tek. (0.75 x A) (0.0014 x A) + 0.0054 
op COPMATIC + 0.032 

M 9 Ultra soon reinigen 0.3 

A = aantal bewerkingen 
(= aantal te monteren 

beitels) 

0.0028 

M 10 Draaien vlgs. tek. (0.5 x A) afhankelijk van produkt 

M 11 

M 12 

M 13 

M 14 

M 15 

M 16 

M 17 

M 18 

M 19 

SM 1 

op HERBERT 5 + 0.032 

Afbramen (vibrator) 0.032 

Draaien vlgs. tek. 
op HERBERT 4 

Bocht op maat 
zagen 

Draad tappen 
vlgs. tek. 

Automatisch lassen 
vlgs. tek. 

Testen 

Inpakken: 
doos merken 

Kraanhuis merken 

Vormen met H 
vlgs. tek. 

Lassen handmatig 

0.048 -
0.08 

(0.25 x 
+ 0.032 

2 - 4 

0.0016 

0.032 

0.25 

0.032 

0.0054 

afhankelijk van produkt 

0.0041 - 0.024 

A) 0.08 x A 

A = aantal tappen 

0.0041 kleine pootpijp 
0.0083 grote pootpijp 

0.016 (= test 1 op 30) 

0.02 - 0.1 

0.032 

0.032 - 0.5 



Machine
groep 

8M 2 

8M 3 

8M 4 

8M 5 

SM 6 

SM 7 

8M 8 

Uitgevoerde 
bewerking 

81ijpen stang 
machinaal 

81ijpen handmatig 

8choonblazen en 
afdoppen 

Beitsen-handmatig 

Afbramen 

Diversen 

Stiftlassen vlgs. 
tek. 

B 2-3 

Insteltijd 
(manuur 
per serie) 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

Bewerkingstijd 
(manuur per stuk) 

0.08 - 0.5 

0.027 - 1 

0.025 

0.05 

per produkt verschillend 

± 0.08 
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BIJLAGE 2-5: Compositorisch en organisatorisch schema. 



BIJLAGE 2-5-1. Huidig Compositorisch Schema 

Legenda : zie naast derde schema,twee bladzijden verder. 
(blad uitklappen !) 

T£K£N~FDELING 

Schema I 

PROD.L. " M.E. 

oam./l~lelltjC' 
)p:: tl~Eki1H 

I 
I 

~L WOP 

PERS.Z..4KE!I. 

~ 
r--
1 

___ ..J 

I I 
I I I 
I I I 
I I 1 

I I ' 
I I • 
L----1 1 I 

I I I 
I 
I I I 
I I I I 
I I I I 

-----'1: It 
I I I I • 
~ I 1 ONDEROELENf'ABR. I I 

• I I ...J!. r... .. 2.~.J I 
I : ~ ___ !!. fe- t t : 
: L----Lf- ... _~ ___ .J 
L _____ li. ~ Ii 

8EDRIJFS8eRE,.U 

llil- --
WERKVOORBEREIO 

ONDERHOliD 

1]1; KOOP 

I ., 16 
PL""S .&V()OflTG. pi :i 1'\ 

#- 'i: ~ ~~ - -~ ~----t.. ~ 

~68! -~ ~ _______ J L..J~F--l'H!~"--....I 

'-l::":: _, 
nA • 

'------4-+<""). - ~ 

I(A,AC. I '"1 7 1819 19 
1S9. f I I 

I I I 
: I I 
I I I' 
I I I 
I I L ___ , 

r - - - - - - - _J L. - - -, I 
I I I 
j I • 
, t • 
• 4 I 
I ! I 

1,-
-

M,lG.4UJS 

I I I 
8_& M- UNE I Rti-Ll"E I. FH I I TEMP-pun; 

[ ~~ --h j g __ hi L -Q :-CDf--...f.--I-.....J 

t """If'> nit I """ '* ~ l1t • .",. '(\i-lcrrj. 

r--X 
I ~ul:>' t INFoRHIITie 

_.J 

IlHhl 

Opmerking: Hoewel .er een afdeling Kwaliteitscontrole bij 
~ueller aanwezig is,is deze hier niet weergegeven. De reden 
is dat het funktioneren van de kwaliteitscontrole niet opti
maal is -en in de afdeling Onderdelenfab. soms zelfs nihil is. 
lnhet verbeterde Compositorisch schema tbijlage 2-5-3) is de 
afdeling Kwaliteitscontrole weI weergegeven. 
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B 2-5-1 

Schema II 

"FOELINI' ONDEROELENF"BRJ K.H'! 

"FDELINGSCHEF 

-1._ r;;l 10 

r-t.:Q:J- - - - - .. 
I rpiTITl .~ 

. r----~· -IM ~ I 
r- I L.. - ~ 1 ~1J)-

) IJn" n 
-.- - -, I "11' I • . 

I I L ____ .1.1-

- --- 'l? , ... - ____ -t- - -~ - .. -..I 

rMll ~ fcg-:'M- : rrl : r--- 1=Q:jJ .I -l LJ;tI_ .. I,.... _____ _ 
1"- - ___ 001 

\"'.4'- -- ~ 
1\ r::::i 

r-J ~ A 101LI 
I I .. L!::.....J 
I l., 

14 
'-----t----~_ 

10 

I : ~ 1'l 
~-~I~~~~-------r----~~ 

II - - - - ---t-----J ~ 
:11 i ~ , d I I ! 1 L..-___________ --. 

III: r1(-----1~=*=-:::!..J\ 
III • r . ---. - 1 '-----------, 
III r cn ''--c-p'''' 

:11 : :!o 25 IL . ..2b)1 

III : - -
II' ~_ .. :!1 :.!~_ 

"I ,,, 
')~ 2) 

t ,II 
lit 
+It 
f.t I L:----=-T--I 

7 • 

)0 

27 ;!8 

~~:~H~~~G::~~:::~[:::~::3I::~ 
L_ 32 

I SM lolA , 
I J;-I , I 

j(' I I I 
I I }"i--
I 

I I 

JJ 34 I I 

1 

19 



B 2-5-1 

Cut To Len th 

GROEPSLEIDER 

uv 
2 

21 ---
I 
L_ ... __ ... 

2 3 

LEGEND! COMroSITOUSCH SCHEMA 

AFDELINGEN 

PROD.L. & M.E. • Produktieleiding en Manufacturing Engineering 
Pers.Zaken • Personeelezaken 
Plann. & Voortg.- Planning en voortgangscontrole 
0-& M- Line - Assemblage-afdeling voor 0- en M-tank 
RH-Line & FH - Assemblage-afdeling voor RH-tank en Fre Heater 
Temp-Plate - Aseemblage-al'deling ,'oor Temp-plate en 

special equipment. 
CTL.CP,MAG,SM,MA- Onderaidelingen van a.fd. Onderdelenfabrikage 

FORMULIEREN (urste schema) 
NO. !tODE 

1 M 
2 WO , 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
11 

18 

19 

M 
V 
GM 
M 
M 
PI 
M 

WOP 
PM 
M 
AU 
OU 

OTL 
AG 

.iF 

WO 
l\.VW 
T 
PR 
P 
It 

- MoDdeling oTe~les met konetrukteur 
• Werkorder van werkvoorberelding naar onderdelenfabr. 
• Voortgangskontrole <aan de hand van produktleoverzicht) 
_ MoDdeling OTerleg met bedr.buro-chef en produktleleldlng 
- Urenoverzicht van medewerkers in Onder:delenfabrikage 
- Gereedmelding van order 
- Mondeling overleg met assemblage-chef 
• If .. ...... .. II • 

• .. .. ...... a .. tt 

• MoDdeling overieg en ziekte-meIdlngen (etc.) met pers. 
Baken 

_ Werkorder prototypes; bi~zondere orders en ontwikkelingen 
Personee18lllededelingen (vakatures.in- en uit dienet etc.) 

- Mondeling overleg met oDderhoudsafdellng 
_ Aanvraag tot aaDlDaak voor reparatie en ontwikkeling 
_ Opdracht tot aankoop,bijzondere bulpmiddelsn bl~ de • 

produktie 
• Opdracht tot levering (bevestiging naar onderdelenfab.) 
• Afgittebonvoor bulpmlddelen en·grondstoffen.bi~ de .. 

produktie 
_ Afleveringsformulier • geparafeerde werkorder bIj 

gereede onderdelen 
Werkorder van Temp-plate afdeling 

• Itennisgeving van wIjziglng van tekeningen of materialen 
- fekening 

Produktieplan (computergegevens a.h.v. verkregen orders) 
_ Produktieoverzicht Korte termijn 
• Kapaciteitsgegevens van machines in de prod.afd. 

(tweede schema) 
1iO. !to de 
20 VV 
21 M 
22 (17)J.G 
23 (1a)A!' 
24 WO 
25 GM 
26,32 M 
27,3' AG 
28,34 AF 
29.35 wo 
30.36 GM 
31.37 VV 

SYMBOLEB 

u 
~ 
---~ 

~ 
W 
W 

_ Vrenverantwoording van onc.erafdeling CTL 
• MoDdellng o"t'erleg groepslelder-a.fdelingschef 
_ J.fglttebon 

Afleverlngaformulier 
• Werkorder 
• Gereedmeldlng (is geparafeerde werkorder) 
_ .e11'de ala 21 
_ Bsl1'de als 22 
- ze1fde ala 2} 
_ selfde als 24 
_ Belfde ala 25 
_ zeltde als 20 

-
~ ~ ca.n.c. Me. 

C(}H1'ureqlJe"U{~ 

~-~ 

_ ..... ~.ctIt 

O-......... ~ 
4. 

IIIMfMIIIU WotmMlI cfteQ« - fonnuIIe! 

<D - fotmuIW IIMiII<Ift )( 
X - .ooct fotmuIW ~ 
ft _ ....... ~ "' ......... .ooct ..... ¥. 
1ft ____ IotmuIMf y"; _ .... 100I'I 

X. - 0f'lIItIHI fotmuIIer 

x ..... -~ 

r-

~"eo (en::iMft 

¥OOf\JHAd ~ nIeC ~ 

__ ~nIeC~ 



Bijlage 2-5-2. INFORMATIEMATRIX 

De informatiematrix is een volgende stap in het vastleggen 
van informatiestromen ten behoeve van het besturingssysteem. 
De formulierenstroom is vastgelegd in het compositorisch 
schema; hierop valt af te lezen waar formulieren ontstaan 
en waar ze naar toe gaan. 

De bestaande situatie is hiermee dus geschetst. Wat nog ont
breekt is een inzicht in de noodzakelijke informatiestroom. 
Vaak bestaat de situatie dat mensen overstelpt worden met 
formulieren en informatie die ze niet of slechts gedeelte
lijk nodig hebben, terwijl de informatie die weI nodig is 
moeilijk beschikbaar is. Om de formulierenstroom te kunnen 
wijzigen of de efficiency ervan te kunnen beoordelen, 
dienen eerst de volgende gegevens bekend te zijn: 
1. Op welke plaatsen heeft men behoefte aan informatie. 
2. Uit welke informatie-items bestaat deze behoefte. 
3. Waar ontstaan deze informatie-items. 
4. Hoe zijn deze informatie-items te plaatsen in de tijd. 

Om dergelijke gegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt 
van de. op de volgende bladzijde .weergegeven informatie
matrix. Langs de vertikale as worden aIle relevante infor
matie-items geplaatst, langs de horizontale as de afdelingen 
of funkties die een relatie hebben met deze items. 
Sommige informatie-items worden gebruikt in meer dan een 
formulier, zij worden dan nogmaals vermeld. 
De betekenis van de gebruikte symbolen is: 

0 = 
x = 
x = 

(x) •• 0 = 

ontstaan van een informatie-item 
ontvangst van een informatie-item 
ontvangst van een info-item van een 
niet-vermelde afdeling of funktie 
informatie-item ontstaan uit eerder in 
het schema vermeld (ontvangen) informa-
tie-item. 

Overigens dient er hier op gewezen te worden dat de matrix 
slechts voor de informatie stroom in de afdeling Onder
delen fabrikag€ is opgezet. \. aIle informatie heeft dus met 
deze afdeling te maken). 
De volgende afkortingen zijn in het schema gebruikt: 
g.m. ::a 

a.b. = 
pers.med. = 
kwal.form. = 
opdr.t. 
lever. = 

gereedmelding 
afleveringsbon (=gereedmelding ~agazijn) 
personeelsmededeling 
kwaliteitsformulier (nieuw) 

opdracht tot levering 



• • H W r-I ~ f..I f..I ..., ...-i 0 ~ Q) s::: p s::: • ..., f..I f..I ...-i 
P Q) as 0 ..c:: as ~ 'd s::: ...-i Q) 'd 

0 f..I ~ .:.:: ~ () Q) 1"""1 s::: ~ ...-i f..I ~ 
...-i 

Z 0 as • • p ~ 0 ~ 0 e CD Q) 

H 0 ...-i N 'd ~ • () ...-i Po ..c:: '" Q) .:.:: 1"""1 
H I> s::: • f..I ..., f..I 1"""1 • N 0 f..I as s::: s::: • 
~ .:.:: s::: rIl Q) f..I f..I as 1"""1 as 0 Q) • ...-i Q) f..I 

FORMULIER / f..I as f..I 'd 0 0 .:.:: as ~ .:.:: 'g s::: ~ .:.:: 'd 
f-1 Q) 1"""1 Q) s::: 0 0 as ): as s::: ...-i Q) Q) 

INFORI>1AT lE- e:< ): Po Po 0 I> I> s::: .:.:: e ...-i 0 ~ CD ..., p 
ITEM 

w orderno. + datum ® x ® ® ® ® Ii) ® ® ® e seriegrootte ® x IX) ® ® ® ® 
r bewerk.volgorde x x ® 
k onderafd / 
0 machinegroep x x ® 
r omschrijv.bewerk. ~ x 
d leveringsdatum ~ x ® ® ® ® ® 
e tekening no. x x 
r tek.jgereedsch. 

gegevens x x x 

kwal iteitseisen ® x ). 

pers. 
med. person.mededel. 0 x x x x x x x x x x x X 

t,.lil. 
paraaf op werkord. 0 x x z a.b. 

~.L l;:;U 

klokkaartgegev. 
I ver- 0 x x x 

antVl. orderno. (x) •• 0 x :x- x 

kwal. kwaliteitseisen (x) •• 0 x x x 
orderno. (x~ •• 0 x x x 

form. onderafd ./mach. (x •• 0 x x x 
afkeurgegevens 0 x x x 
afvalgegevens 0 x x x 
opmerk.prod.verb. 0 x x x 
paraaf + datum 0 x x 

af- materiaal geg. (x) •• 0 x x 
gifte bestelhvh. (x) •• 0 x x 
bon onderafd./mach. (x) •• 0 % X 

orderno. (x~ •• 0 x x 
leveringsdatum (x •• 0 x x 

aan- mater iaalgeg. 0 x x 

Yr. bestelhvh. 0 x x 

tot afd/mach.groep 0 x y 

aan- orderno. (x) •• 0 x x 
koop leveringsdatum (x) •• 0 x x 

(prij s) 0 x >; 

I (leverancier) 0 x x 

aan- materiaalgeg. )' r I i 0 X I 

Yr. tekeningen 0 x x 
tot onderafd. /mach. 0 x x 
aan- orderno. 0 x x 
maak leveringsdatum (x) •• 0 x x 

aan- machine no. 0 x xi x 
onderafd/machgr. 0 x :x ! x Yr. 

tot omschr.falen 0 x x x 
gew.dat.revisie (x) •• 0 x x x re-

visie laatste dat.rev. 0 x x x 

opdr.t.lever. (zie aanvr. x 0 

t. aan~:oop ) 
gereedmeld. (zie aanvr. x 0 

t. aanmaak) 



BIJLAGE 2-5-3. Verbeterd Compositorisch Schema 
Schema I 

TEkEN-'FOELING 

Br.ORIJFSBt:RE,6U 

• • 
I 

PROO.\. ... M.E. 

~ 
I 
I WOP 
L L~ 

PERS. ZAKE~ 

[9J I 
I 
I 
I 
t 

_ ... 
I 
I 

r-----..J 
I 

• I I 
I I I 
I , 

I 
I I • 
I I 
I I • 

ONOERHOUD 

-m 
L---- l t I 

I , I 
I 
I I I 
I I I 

~---
WERKVOORBEREIO 

r--_-+_~+o<A _ -to-[]ITIHir-:""1 ::~~::."", ,. 
I I ., 

-----, , : I 

I I I I 

r
k"'A.,LIT.l"o~". ~ I I, ... ONDERDElENFABR. I I 

. I'~ _J(.).J ' 

P _ -t-[}J.~<»--~!r4-~-[I I I L- --..:.. _ I 2 I ~ 
~ y~" I( ..... L'~. t , I '----;- _ .. I 

f ""'" ! '-____ L_ .. _t~ ___ .J 

--t=I==!:~=!::;--'l L _____ l.!. ... -f-.I.'.:1.' __ ....J 

I 
PL""N • & VOORTG. pI ; 

11":" ~ ~l ~~ -,.-~ ;-----;- .. 
- m: rmrll : '-1'H1 ..... ,--+-----.J 
1I1~T~M~ _______ .J f~8:.): 

I I I 
I I I 
I 

1'1 

VOORR,6IoOBEHEER 

I I I 
I I I 
I I L __ -, 

r--- - - - - _I L. - - -. I 
I I I 
.l I t 
, t • 
f • I 
I I I 

Ib 

III 

I I I 
6-& 114- UNF. I RtI-LlNE .. FH I I TEMP-PLATE 

I ;;'~----j I ;;.~-- __ i l __ ~ "-w-t-+-, ~ "";f-

to'"",!'! fiji( I 

'II: 

Verbeteringen : 

IN KOOP 

hfA!. CON'l. 

" 

- In de afdeling Kwaliteitscontrole ontstaat een kwaliteitsformulier 
(KFj aan de hand van de gestcltie kwaliteitseisen. Dit forn:ulier 
wordt bij de werkorder (We) gevoegd, ingevuld door het produktie
personeel en geparafeerd door de Awaliteitscontrole bij het kon
troleren van de gereede onderdelen bij aflevering aan het magazijn. 
Deze werkwijze staat garant voor een effektieve kwaliteiscontrole. 

- Op de werkorder lWO) wordt per bewerking de uiterste leveringsdatum 
vermeld, in plaats van de leveringsdatum voor de totale order. 
~it is weergegeven door "uitgEbreide" kapaciteitsgegevens, hierdoor 
is een beter overzicht voor het produktiepersoneel in de priori
teiten van orders mogelijk. 
~ovendien is met behulp van de uitgebreide kapaciteitsgegevens 
een betere planning in het bedrijfsburo mogelijk. 



B 2-5-3 

Schema II 

~FOELJNG ONOERDELENF~BRIK~GE 

~FOELINGSCHEF 

• ....!t 

1 
m --- -, I'w~ I r - to. 1- - - - ~o .. 

- -; Iil ; I r;;PMTTTl I ~ 
-., 

L_ 

_11. _,"'-~' : - i----~· r:l ~ 
I r-Ml'" r--, L.. ~~ I. 

--
"h L.. - -~ '.J J - : gns " -- --1-- -- - -- -- -.- --, I ~!A j 

5 '--_+-__ ......".~ __ .........J • I 1 t - - - ..1.1-

• .J __ _ M./ leJ I uv ; .-~- -~ I .4 
(, 1QJ-~ : ,_j ~ .. IOILI 

• I I--~ .6 

- - - - - - 4- - - -1' - ... J I - , ~ 
• _u g) 1 r>il T ~I J I"l_l 'L.=I .. .;o(J)-l-___ -+-__ -I-1

!41

1 
Ir-------~ ~ ~ 
1"'- .. 
III ,- - - - _~----J III I ( ., 1\ IL--_______ _ 
.II I r 1 1 
III: r11 ~r---------7t.=~=::!..J III • ~ . ----- -1 IL.-________ __ 

III ~ ___' : r-":":"":"'::--""T"'""-~-_r_.....,.,.--, 
I [-T': CP I HAG I 

II
I I I , t--=-i--~:::!.---+-----!:!.:..--I 
I : 20 25 I ! -26 ) 1 ll- 32 : 

SM M~ 

I )7 
I II I.... )0 I 

II' ~_ ~21 .,/. 2 9 ... --. : "I -;.-
,,, 2 2) 27 211 

• 
• 

JJ ,)4 I 

I )6 
I 
I )~ .... -
I 
I 

III ~. 
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Verbeteringen : 

19 

- Van de binnengekomen orders wordt een planningoverzicht gernaakt: 
bij het binnenkomen van een order wordt een kaartje met daarop 
orderno. en uiterst~ .startdatum van de bewerkingen voor die order 
in het met die start datum overeenkomende kastje gehangen. Er zijn 
vijf verschillende kastjes, met de volgende opschriften: 
twee weken of meer over tijd, een week over tijd, deze week, 
een week speling, twee of meer weken speling. 
Gp maandag moeten aIle kaartjes een week later gezet worden. 
up deze manier is een eenvoudig overzicht verkregen van de hoe
veelheid orders en de beschikbare tijd voor de bewerkingen. 
Als een order gereed is wordt het kaartje verwijderd. 
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Schema III 

Cut To Len tb 

GROEPSLEIDER 

2 

21 --
r - --
.r-----~~-----7~----~~------~ 

2 3 

Verbeterine;en : 

- Het kwaliteitsformulier dat bij de werkorder gevoegd is, rr:oet door 
het produktiepersoneelingevuld worden -v~~r de ingevulde items,zie 
lnformatiematrix in bijlage 2-5-2. net magazijn accepteert slechts 
onderdelen met het geparafeerde kwaliteitsformulier. 

- (niet getekend in schema) V~~r een bewerkte partij platen in CTL-4 
(schaar) moet momenteel een niet-voorbedrukt formulier ingevuld 
worden, hetgeen veel tijd kost. uet verdient aanbeveling een stan
daard formulier in te voeren, zodat minder ingevuld hoeft te worden. 

- (niet getekend in schema) De co11- en folierol-bestellingen van CTL 
1 en 3 gaan via het magazijn (AG-bon). Op deze manier kosten de 
bestellingen erg veel tijd, mede doordat in het magazijn eerst aIle 
aanvragen in het hRP-systeem ingevoerd worden. Het verdient aanbe
veling de procedure sneller te laten verlopen, bijvoorbeeld door 
meteen voor elke aanvraag na te gaan of een bestelling bij lnkoop 
nodig is. Zo ja, dan moet direkt een aanvraag tot aankoop naar In
koop gestuurd worden, daarna kan reservering in het hRP-systeem 
plaats vinden. Zo nee, dan dient direkt een reservering in het 
bRP-systeem plaats te vinden, waarna levering geschiedt. 
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BIJLAGE 2-6 

AANBEVELINGEN TER VERBETERING VAN DE WERKOMGEVING. 

CTL-l (afkorten van coil en richten): 

- Een hijsinstallatie (met een maximale belasting van 2 ton) 
maakt het mogelijk coils, die van buiten met een vorkhef
truck aangevoerd worden, in de afrolmachine te heffen. 
Gebruikte coils worden naast de machine neergelegd; hier 
is echter g~~n hefinstallatie aanwezig, zodat voor het weg
leggen (terugplaatsen) van een gebruikte coil een vorkhef
truck nodig is. 
Door het plaatsen van een nieuwe takel kan de benodigde 
tijd voor het aanbrengen van een andere (gebruikte) coil 
aanzienlijk beperkt worden. 
Als bovendien deze nieuwe takel een maximale belasting van 
5 ton of meer heeft, en de bestaande takel vervangen wordt 
door nog zo'n "zware" takel, kunnen ook grotere coils 
geplaatst worden, hetgeen (zeker bij grote series) een 
tijdsbesparing oplevert en magazijnruimte bespaart. 

- Het installeren van een coil invoerhulp maakt het mogelijk 
met ~~n man, in plaats van 2, coils te wisselen. 

- De rollen van de transporttafel tussen afkortschaar en 
rollenrichtmachine zijn van kunststof. 
Deze rollen worden door de afgekorte platen beschadigd, 
de kleine hapjes kunststof kleven aan de platen en gaan mee 
in de richtwals. 
Hierdoor komen putten in de gerichte platen~ 
Bet verdient aanbeveling de rollen gaandeweg te vervangen 
door aluminium of stalen rollen, waarbij wel op geluids
demping gelet moet worden. 

CTL-2 (slijpen): 

- Een regelventiel op de luchtspuit, die gebruikt wordt om 
de slijpmachine schoon te maken, is nodig om te voorkomen 
dat het slijpsel te veel opstuift. 
Aangezien het stof gemakkelijk ingeademd kan worden, zou 
het drag en van een stofmasker bij het schoon spuiten voor
geschreven moeten worden. 
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- Extra verlichting dichter bij de slijprol maakt kontrole 
tijdens het slijpen beter mogelijk. 

- De gebruikte (Mobil) slijpolie irriteert de huid van de 
bedieningsman, hetgeen, naar zijn zeggen, niet het geval was 
met de vroegere (Chevron) olie. 
Er dient overwogen te worden om de Chevron-olie weer te gaan 
gebruiken. 

CTL-3 (polijsten, wassen en van protektiefolie voorzien): 

- De afzuiging boven de polijstmachine is onvoldoende; slijp
en oliedampen blijven rond de machine hangen. 
Er moet getracht worden verbeteringen hierin aan te brengen. 

- Het (giftige) waspoeder, dat in de wasstraat gebruikt wordt 
voor het reinigen van de platen, moet elke dag met een 
bekertje uit een zak geschept worden. 
Om deze onprettige bezigheid te vermijden, zou een twee-
tal containers met trechters en doseerschuiven boven de was
machine geplaatst kunnen worden, waar de zakken met waspoeder 
in gestort worden. 

CTL-4 (op schone maat knippen): 

- Naast de vaste medewerker, wordt een tweede medewerker 
bij het knippen van grotere platen ingezet. 
Deze tweede medewerker is niet altijd dezelfde, maar de 
"algemeen reserve". 
Hierdoor moet de vaste medewerker telkens onervaren mensen 
inwerken. 
Door het aantal kandidaten, dat algemeen reserve wordt te 
beperken, zal dit herhaalde inwerken afnemen. 

- V~~r het instellen van de lengte-aanslag op de schaar worden 
ietwat verouderde knipjes gebruikt, waarmee een fijn
instelling niet goed mogelijk is. 
Deze knipjes kunnen eenvoudig door betere vervangen worden. 
Bovendien kan door het monteren van geleidingskogels het 
schuiven van de zware platen vergemakkelijkt worden. 

CTL-5 (richten): 

Zie laatste aanbeveling onder CTL-l. 
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CP-l (kanten): 

- Het kantmessen-bestand moet nagekeken wordeni slechte en 
goede messen moeten geselekteerd worden. 
De slechte messen dienen - mits ze nog gebruikt (kunnen) 
worden - geslepen worden. 

- Het komt voor dat mensen, die de machine niet zo goed kennen, 
de verkeerde messen gebruiken (bijvoorbeeld tijdens het 
"beunhazen"). 
Hierdoor beschadigen de messen en is extra slijpen nodig. 
Er moet overwogen worden op het gebruik van de kantbank 
scherper toe te zien. 

- Ondanks het feit, dat de oude kantbank reeds lang verplaatst 
is naar de TEMP-PLATE hal, komen nog steeds produkten, die 
op de oude bank bewerkt moeten worden, naar de afdeling 
Onderdelenfabrikage. 
De routingkaarten van deze onderdelen moeten aangepast wor
den. 

De planning van de produktievolgorde op deze kantbank is 
niet goed: te vaak moeten de messen verwisseld worden voor 
een zeer kleine afwijkende order. 
Bij de planning dient rekening te worden gehouden met de 
insteltijd, die ongeveer 15 minuten bedraagt. 

CP-2 (ponsen): 

- Bij het wisselen van stempels is een vorkheftruck nodig, 
waar soms zelfs uren op gewacht moet worden. 
Er dient nagegaan te worden of een gereedschapwissel
systeem voordelen biedt. 
Op de E.M.O.-beurs te Hannover was zorn wisselsysteem te 
zien, dat bestond uit een tafel, waarop het stempel geplaatst 
kon worden. 
Door het omzetten van een handle werden kogels hydraulisch 
tussen tafel en het stempel gedrukt, waardoor het stempel 
op een transportwagen gerold kon worden. 
wagen gerold kon worden. 
Een tweede stempel kan dan weer op de tafel geschoven en 
onder de pers gerold worden. Het systeem heete "SWT
rollbock" en werd op de markt gebracht door de firma 
K.Gfithle Maschinenenbau, Ebersbach B.R.D. 

- De planning van de produktievolgorde is ook hier niet opti
maal: te vaak moeten stempels verwisseld worden voor een 
kleine spoedorder. 
De insteltijd bedraagt hier, afhankelijk van het produkt, 
0,5 tot 2 uur. 
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- Door het niet goed funktioneren van de stempelkoromissie, 
die toezicht houdt op de stempelkwaliteit, loopt het onderhoud 
aan de stempels achter. 
Deze achterstand dient zo snel mogelijk ingelopen te worden, 
daar de produkt-kwaliteit er onder lijdt. 

CP-3 (bomben/stampen): 
--zIe de aanbeveling over deze machinegroep in paragraaf 3-4. 

CP-4 (flangen): -

- De verlichting bij de machine dient verbeterd te worden, 
aangezien bij het aftekenen niet nauwkeurig genoeg gewerkt 
kan worden. 

- De geluidsoverlast is aanzienlijk, daar de machine net achter 
de schaar staat. (Het geluidsniveau achter de schaar is 
veel hoger dan ervoor). 
Bij het maken van een nieuwe lay-out dient hier rekening mee 
gehouden te worden. 

CP- (randen slijpen): 

Bij de slijpbewerking komt veel stof vr~J, zodat hier het 
dragen van een stofmasker voorgeschreven zou moeten worden. 

- De voorovergebukte werkhouding is, zeker bij grote series, 
erg onprettig: door de bewerking uit te voeren op een werk
stuk, dat op een roterende tafel ligt, is hier veel aan te 
verbeteren. 

CP-6 (uithoeken): 

Een gebruiksaanwijzing van nieuwe stempels is niet altijd 
aanwezigi de aankoop van nieuwe stempels gaat vaak buiten 
het bedienend personeel om, zodat men bij nieuwe produkten 
niet weet hoe de bewerking uitgevoerd moet worden. 
Dit is eenvoudig te verbeteren door op de werktekening een 
opmerking te plaatsen over het gebruik van het stempel. 
Deze taak ligt bij de ontwerpafdeling. 
De aanschaf van reeds aanwezige stempels kan voorkomen wor
den door een duidelijke inventaris op te stellen van de 
stempelvoorraad. 

- De uithoekmachine kan maximaal 2 rom dik staal knippen. 
Soms moet 4 rom dik materiaal geknipt worden, hetgeen vooral 
bij roestvast staal problemen geeft. 
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De bewerking zou dan eigenlijk plaats moeten vinden met 
behulp van een zaag of op de excenterpers (met een aangepast 
stempel). 
V~~r uithoeken van staal met een dikte van meer dan 2 mm 
moet een stempel aangeschaft worden, dat past op de excenter
pers. 

CP-7 (uitnibbelen): 

- De platen moeten gecentreerd opgespannen worden (zodat met 
de nibbelschaar een exakte cirkel afgeknipt wordt). 
Om de plaat precies in het midden onder het center te krij
gen, moet nogal wat til- en schuifwerk verricht worden. 
Wellicht kan ook hier een rolgeleiding aangebracht worden, 
zodat de plaat gepositioneerd kan worden. 
Ligt de plaat eenmaal op z'n plaats, dan wordt de rolgelei
ding vergrendeld. 

- De verlichting is onvoldoende; er is veel geluidsoverlast 
van de schaar. 
In een nieuwe lay-out dient hier rekening mee te worden ge
houden. 

CP-8 (rond snijden): -

CP-9 (optrekken): 

Bij sommige stempels z1Jn veel extra instelhandelingen nodig 
(zoals ringetje eronder leggen, vet erop doen etc.). 
Deze stempels dienen aangepast te worden, zodat de instel
tijden afnemen en de nauwkeurigheid van de bewerkingen toe
neemt. 

CP-10 (verscheidene handbewerkingen): 

Mag-1 (afkorten van buis): 

Mag-2 (afkorten van staf): 

Mag-3 (afkorten diversen): 

M-1 (slijpen/polijsten): 

- De hiervoor gebruikte machine, een schuurbandmachine uit 
1973, is toe aan een revisie. 
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M-2 (afbramen): 

M-3 (buigen): 

- De bezetting van de twee pijpenbuigmachines is erg gering; 
getracht moet worden voor deze machines orders in de wacht 
te slepen. 

- De afsteroming van het ingekochte pijp-materiaal op de op de 
nieuwe (MEWAG) buigmachine te verwerken afmetingen is niet 
goed. 
Er is op deze machine passend gereedschap voor: 

- koperen pijpen met een buitendiameter van 7/8 inch en 
een dikte groter dan 1,15 rom (dunnere wanddiktes moe ten 
op de andere buigmachine verwerkt worden); 

- roestvaststalen pijpen met een buitendiameter van 28,5 
rom en een wanddikte van minimaal 1,25 rom. 

Bovendien is de "buigstraal" op de nieuwe machine 45 rom, 
in plaats van de op aIle tekeningen vermelde straal van 
32 rom bij de oude machine. 
Er dient een lijst van te verwerken materiaal (op de oude 
~n nieuwe machine) samengesteld te worden, zodat de ontwerp
afdeling hiermee rekening kan houden. 
De tekeningen moeten voor die onderdelen, die op de nieuwe 
machine bewerkt worden, aangepast worden op een buigstraal 
van 45 rom. 

M-4 (boren): 

- De revolverkop-boormachine (No. 26) is in 1976 aangeschaft, 
de kolomboormachine (No. 115) in 1977. 
Het gereedschap van beide machines is versleten, zodat nauw
keurig boren niet goed mogelijk is. 
De machines zouden geheel gereviseerd moeten worden, het 
versleten gereedschap moet vervangen worden. 

M-5 (puntlassen): 

- De machine (No. 24) staat net achter de magazijndeur, zodat 
de bedieners last hebben van tocht als de buitendeur van 
het magazijn gebruikt wordt. 

M-6 (insnoeren): 

- De elektrische aansluiting van de gebruikte machine 
(de kleine excenterpers No. 120) is versleten; zij moet 
door de elektricien gerepareerd worden. 
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M-7 (samenbouwen): 

M-8 (draaien op de Copmatic No. 117): 

- De routings van de onderdelen kloppen vaak n~eti bepaalde 
onderdelen kunnen slechts op ~~n van de vier aanwezige 
draaibanken gemaakt worden. 
Hiermee dient in de planning rekening te worden gehouden. 
Er moet uitgezocht worden welke onderdelen aan welke machines 
gebonden zijn en welke onderdelen op een willekeurige draai
bank bewerkt kunnen worden. 

M-9 (ultrasoon reinigen): 

M-I0 (draaien, Herbert V, No. 98): 

- Zie aanbeveling bij M-8. 

M-ll (afbramen in vibrator): 

M-12 (draaien, Herbert IV, No.3): zie de aanbeveling bij M-8. 

M-13 (bocht op maat zagen): 

- De gebruikte lintzaagmachine maakt erg veel lawaai en staat 
midden in de hal. 
Bij een nieuwe lay-out dient de geluidsoverlast beperkt te 
worden. 

M-14 (draadtappen, machine No. 18): 

- "Automatisch lt tappen (met in- en weer uitdraaien van de 
tap door bediening van de machine) is niet mogelijk, daar 
de machine niet linksom kan draaien. 
Bovendien is het laagst instelbare toerental aan de hoge 
kant voor draadtappen. 
Ter voorkoming van problemen moet de "Tapmatic" (machine 
No. 66) zo veel mogelijk gebruikt worden. 

M-15 (lassen): 

Elektrisch lassen: 

- De schotten, die de lasruimtes afscheiden, moeten eigenlijk 
op elkaar aansluiten, zodat een geheel afgesloten ruimte 
ontstaat. 
In de huidige situatie wordt de lasvlam niet goed afgeschermd; 
vooral bij de bewerkingen, die in de buurt van de lasruimte 
plaatsvinden (zoals slijpen en optrekken), wordt veel hinder 
ondervonden. 
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- Het onderhoud aan de lasmachines loopt achter (in enkele 
gevallen dateerde de laatste onderhoudsbeurt van mei 1984). 
Er komt veel stof in de lasmachines, ook vanwege de slijp
bewerkingen, die er vlakbij worden uitgevoerd. 
Hierdoor zijn de meters van de lasapparaten niet goed meer 
af te lezen, met als gevolg verkeerde instelling van de 
laswaarden en dus uitval. 
De achterstand in onderhoud moet zo snel mogelijk ingelopen 
worden; bovendien moet in de nieuwe lay-out een minder 
stoffige omgeving worden gekozen. 

Automatisch lassen (van pootpijpen): 

Ook hier geldt, dat de lasplek (midden in de onderafdeling 
Machinale) goed afgeschermd dient te worden. 
De machine wordt achter een scherm op 3 meter afstand bediend. 
Na de bewerking moet de bediener naar de mchine lopen, een 
nieuw onderdeel inspannen, teruglopen en de lasbewerking 
starten. 
Het zou voordelen bieden deze machine, die slechts weinig 
gebruikt wordt (aIleen bij series groter dan 600 stuks), in 
een ruimte te plaatsen waar toch al veel lasbewerkingen 
plaatsvinden, zodat afschermen geen probleem is. 
Aan het lastige op en neer lopen van de bediener is weinig 
te veranderen. 

- Het onderhoud van de lasapparatuur loopt achter; daardoor 
neemt de hoeveelheid uitval toe. 
Deze achterstand moet zo snel mogelijk ingehaald worden. 

- De lasautomaat funktioneert niet zo goed: de instelling 
moet heel precies zijn, anders is de las slecht. 
Bovendien slijt de cup van de houder, waarin de pootpijp 
geplaatst wordt; de houder zelf moet vaak schoongemaakt 
worden. 
Als de apparatuur in de toekomst frekwenter gebruikt gaat 
worden, moet men onderzoeken wat er aan het funktioneren 
verbeterd kan worden. 

M-16 (testen): 

M-17 (inpakken): 

M-18 (kraanhuis merken): 

M-19 (vormen van pijpen): 

Het materiaal van de pijpen moet niet te hard zijn, anders 
wordt de vormbus scheef in de buis geperst. 
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De afdeling Inkoop dient hiervan op de hoogte gebracht te 
worden en de ontwerpafdeling moet het juiste pijpmateriaal 
op de tekeningen vermelden. 

- Als twee verschillende pijplengten gefabriceerd moeten wor
den uit hetzelfde materiaal en met dezelfde vorm, moet na
gegaan worden of het ekonomischer is alle pijpen eerst op 
de langste maat af te zagen en te vormen, om daarna de 
kortere pijplengten nog eens op maat te zagen. 
Hiermee wordt bereikt, dat de insteltijd bij het vormen 
sterk terugloopt. 
De hoeveelheid afval neemt toe, dus vooral bij een grote 
hoeveelheid lange en een kleine serie korte pijpen zal 
bovengenoemde fabrikagewijze zin hebben. 

SM-l (handmatig lassen): zie opmerkingen M-15, elektrisch 
lassen. 

SM-2 (machinaal slijpen): 

SM-3 (handmatig slijpen): 

SM-4 (schoonblazen - afdoppen): 

SM-5 (beitsen - handmatig): 

- De veiligheidsnormen bij het beitsbad worden niet erg 
strikt gehanteerdr in feite kan iedereen bij het bad in 
de TEMP-PLATE hal komen. 
De volgende maatregelen verhogen de veiligheid: 

* Er moeten 2 of 3 mensen zijn, die afwisselend verantwoor
delijk zijn voor de gang van zaken bij het beitsbad. 
Deze mensen dienen precies te weten welke veiligheidsmaat
regelen en welke akties bij een ongeval genomen moeten 
worden. 
Degenen, die gebruik willen maken van het bad, moeten snel 
te weten kunnen komen wie op dat moment toezicht heeft 
(bijvoorbeeld door een roosterlijst te raadplegen) en 
via hem de beitsbewerking regelen. 

* De beschermende kleding (handschoenen, laarzen, schorten 
etc.) dient gekontroleerd te worden~ versleten en lekkende 
kleding moet vervangen worden. 

* Op de vloer naast het bad moet een rubber mat komen, daar 
anders het gevaar van uitglijden op de (altijd natte) 
vloer te groot is! 
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* Er dient een grote zeef van kunststof (of ander materiaal, 
dat tegen beits bestand is) in het bad gehangen te worden, 
zodat het risiko, dat kleine onderdelen van een pallet 
of uit een strop glijden en op de bodem van de bak (3 -
4 meter diep!) terechtkomen, niet meer bestaat. 
Het van de bodem hengelen van verloren onderdelen is niet 
alleen tijdrovend, maar ook gevaarlijk (spetters en gassen). 
Het ontwerp van de zeef is klaar, alleen de investering 
is nog niet goedgekeurd. 

SM-6 (afbramen): 

SM-7 (diversen): 

SM-8 (stiftlassen): 



Bijlage 3 : Ret Zonne-energie projekt. 



Bijlage 3-1. Ontwikkelingen NES-projekt 
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Hijlage 3-2-1. Uverzicht proeven waterbak 

P€riode: maart 1985 tot en met december 1985 

l:SEWERK DH.i: 

1.Schone maat knippen 
2.Hoeken uitkappen 

BEPltOEVING 

U itkapstempel 

DATUE 

( jan. 1986) 
3.uat bovenplaat ponsen 
4.Gat bovenplaat optrekken 

Nog niet bepreofd met nieuw stempel(feb.1986) 
Optrekgereedschap 

5.5tiftjes lassen Stiftje: zie figuur 1 
~ateriaal; zie tabel 1,2,3 en 4 

- Lasproeven enkelpuntslasmachine: 
zeer veel proeven met verschillende 
lasinstellingen, elektrodevormen, 
materiaal uit tabel 1 en 2, holle 
en massieven stiftjes. 

april 
tim 

juni '85 
Resultaat was een o:r-timale 
lasinstelling: 
(totale) lasstroom: 14- 15 kA 
onder- en bovenplaten moeten vlak 
liggen, nylon aandrukringen helpen. 
lastijd ; 3 perioden 
voordruktijd: 4? perioden 
nadruktijd : 10 perioden 
nagloeien : niet 
lasdruk 1400 N 
elektrode vlak, ~ 12 mm 
stiftvorm als in figuur 1 

(stiftjes in lasmal) 
- Soldeerproeven enkelpu tslasmachine: 

stiftje volgens figuur 1 
materialen tabel 1 en 2. 
op boven- en onderzijde van het 
stiftje, waarvan de kopse kanten 
platgeslagen werden, liet men een 
paar druppels soldeer en vloeimiddel 
vallen. Met stiftje werd in de lasmal 
geplaat st en "gepuntlast!!. 

aug.1985 
en 
okt 1985 

Ook met holle stiftjes i8 geexpel.'imen
teerd. Hesultaat: 
Het vlocimiddel moet beter geleidend 
zijn, de solaeer moet geleikmatig over 
kop verdeeld zijn. 
Lasinstelling; 
lasstroom 5,5 - 6 kA 
lastijd : 45 per. 
voordruktiJd : 20 per. 
nadruktijd : 0 per 
nagloeien : niet 
lasdruk : 1200 N 
Bij het opblazen van een gesoldeerde 
bak is 8 bar gehaald, ondanks de on
nauwKeur~ge dosering van soldeer en 
flux • 
..... onklusie: o.)olderen is technisch haalbaar 



J:.1EWERKING 

6.Randen omzetten 

7 • .Kanden lassen 

B 3-2-1 

BEPROEVING 

- lasproeven multipuntlasmachine: 
stiftje volgens figuur 1, 
materialen van tabel 1,2,3 en 4 
rtesul taat: 
Voor het bereiken van een optimale 
lasinstelling moeten transforma
toren ingebouwd worden die een 
hoger vermogen leveren ingebouwd 
worden. 
Hovendien moeten de elektroden 
meeveren met de instuikenie 
stiftjes en moet een stifttoevoer 
mechanisme ontworpen worden. 
Iiet lassen met verschoven kaskade 
geeft betere resultaten. 

· · 14 - 15 kA 
Lasinstelling : 
lasstroom 

( 7 ,1 V trafo t s ) 
· · lastijd 

voordruktijd : 
nadruktijd 
nagloeien : 
lasdruk : 
lassen met mal. 

3 per. 
10 per. 
1 per. 
niet 
.! 1400 l>J 

Konklusie : mits lasdruk en 
stroo~sterkte goed afgesteld 
is dit technisch haalbaar. 

zijn 

Speciaal omkla blad voor gebruik 
in de kantbank. 
untwerp en beproeving felsmachine 

!',et de hand 
lasmal voor inklemming op 
"headlas-autoffiaat" 

8.Gaten piping openzetten voorn 

9.yiping solderen f.1et de hand 

10.AfpErsen bedium: water + boorolie 
!'Jedium: lucht 

11.tieliumtesten heliumtestapparaat 

12.lnpakken 

Datum 

aug.1985 
tim 
jan.1386 

okt .1985 

(mrt .1986 

juni 1985 

( jan.1386 

aug.1985 

mei tim 
dec .. 1985 
mei 1385 
(feb .1986 

apr.1985 
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OVERZICHT PROBLEMEN WATERBAK 

BEWERKING 

(Materialen:) 
Afkorten van 
coil 

Hoeken 
uitkappen 

Dimpel + gat 
in bovenplaat 

Stiften 
inlassen 

Randen lassen 

Gaten zi~wand 
openzet en 

PROBLEMEN 

1. Platen 2. Stiftjes 
Moet nauwkeurig ge
schieden, zodat op 
schone maat knip-
pen niet meer hoeft 

Juiste hoek (i.v.m. 
niet-haakse zijwanden) 
stempel 

Geen problemen 

1. Stiftvorm (solderen 
of lassen) 

2. Toevoermechanisme 
stiftjes 

3. Stiftjesmal 

4. Lassoldeerproces 
5. Tijd op Schlatter 

multipuntlasmachine 
6. Aanpassingen 

Schlatter MPL voor 
drukloos solderen of 
met (zeer) lage 
druk lassen 

1 • Omvormen randen 
(felsen of zetten!) 
kan voorlopig nog 
met de hand 

2. Randen aflassen 
(TIG-las) 

1 • Vorm van de gaten 
niet-haakse zijwanden) 
stempel 

AKTIE DATUM GEREED 

1. en 2. proefne- week 32 '85 
mingen 
Onderzoek naar af-
wijkingen, zo ? 
nodig aanschaf 
contactaanslag: 
f 2.000,-
haaksgeleider tot 
3000 mm: f 1.000,--

Stempel maken week 50 '85 

Kons~ruktie pons-_ week 5 '86 
unit 

1- Proeven 1. Week 32-33 
e.v. 

2. Ontwerp en 2. ontwe~ : 
fabricage week '86 

3. Ontwerp-fabricage 3. Ontwerp: 
week 40 '85 
Fabricage: 

4. 
week 6 r 86 

4. Proeven week 4 '8~ 
5. Afstemmen afde- 5. week 31-3 

ling Temp-Plate 
6. Pro even met ver- 6. week 32- 52 

laging lasdruk en (afhanke-
lassen waterbak lijk be-

zetting 
machine) 

1- OntwE'rn felsmAch. week .3 - '86 
contact Jorg-
EBM 

2. Pro even met week 4 r 86 
handtoorts+ mal 

1. Constructie 
doorn 

week 32- •• 
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(Waterbak, vervolg) 

BEWERKING PROBLEMEN AKTIE DATUM GEREED 

Piping 1 • Constructiel week 31 
solderen aanloopring-

branders 

Ophangpijpen 1 • Moeilijk automati- 1- Constructie week 4 f 86 
lassen seren induktiespoel 

Afpersen 1. 1- Constructie week 4 'B6 
opblaasmal 
(betonplaten) 

Inpakken 



INKOOPSPECIFICA TIE 

* 

Benaming: 

Bestel tekst : 

Afmetingen : 

Materiaalsoort ; 

Materiaalbehandeling ; 

Te leveren vol gens : 

opm .. 

.z:U: J<:.C)P.u:..R..eN .Ei..//r£.Iv'I...A./9c, • 

I! ..2 h/LRo/\/ ) OP.DE ..57"/./"r. 

/'1~.e.r ..5Ch'DON' .1JL:JV'IIV' 

DRAA./;:W nET HIET - EU£HA£ koe'i

VLOE!!,TCT 

LA5VLAI<, NIU &ESc.hAbi§£N /)06ll 
IWIH liE#AA/i:J!.LIAlli fAi iJA.tff.>c,N''T
;,£ rTelL Dr T .fiDE";!, TRAAI .. 9'oR. i 

~ RIJWERKEN 
'7 RuW BEWERKT 

25 = ::! 

\]7 GEWOON BEWERKT 
25 :!: 

2 
1 

\]7\} GLAD BEWERKT 
25 0.5 

• 

.. 0.00 

D. 5
- .0. as ...... ------

:1 1 

I I .. ~r6 _ 
25,0 = ::!:" 0,2 25,00 = ::: 0,02 

25,5 = ::: 0,1 25.00 .. ::: 0,01 

25.0 = - 0.05 25.00 :t: 0.005 

KVW "'11.4 'ts B C 
N° D • E F No. 

EFFECTIVE. 

BENAMING: LA.l.$Tit:rr 

• 

/.25699 
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3-1-2 Te ontwerpen gereedschappen voor de waterbak. 

1) Produktie-unit voor stiftjes: 

Bier moeten van het op rol aangeleverde materiaal (0 6 rom) 

- 53 rom lange stiftjes (recht!) gemaakt worden 
- beide uiteinden moeten de in figuur 1 weergegeven vorm 

krijgen 

2) Lasmal en stifttoevoermechanisme voor de stiftjes, zodat 
op de multipuntlasmachine waterbakken gemaakt kunnen worden. 

3} Felsmachine voor het omvouwen van de randen van de waterbak. 

4) Opblaasframe. 

Deze 4 items betreffen ontwerpen, die op korte termijn gemaakt 
moeten worden (zie ook investeringen voor fase 2). 
De netwerkplanning op de volgende bladzijde geeft aIle items 
tot en met fase 3. 
V~~r de rest van deze lijst, te ontwerpen gereedschappen voor 
de collector-condensor, zie bijlage 3-2-2. 

5) Uithoekstempel. 

De stand van zaken per 12-1985 is: 

1) Aaangezien de stiftjes zeer goedkoop door Fa. Schumacher 
in Duitsland gefabriceerd kunnen worden, hoeft de produktie 
-unit voor stiftjes niet meer ontworpen te worden. 

2) De lasmal is ontworpen en gefabriceerd, gereed 1-1986. 
Het stifttoevoermechanisme is in principe ontworpen, 
het ontwerp is half februari 1986 klaar. l"abrikage duurt 
tot ongeveer eind maart 1986, pas d~arna kan installatie 
en beproeving plaatsvinden. 

3) De felsmachine wordt ontworpen door een f.H.-student; 
ontwerp is eind maart 1980 klaar. 

4) Het opblaasframe wordt in februari 1986 geconstrueerd. 

5) Het stempel is gereed (1-1986). 
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Bijlage 3-2-4 Berekeningen met behulpvan de 
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Ref. NS/cthk. 
12 november 1985. 

LASPROEVEN MULTIPUNTLASMACHINE. 
============================== 

AAN: Ron Tito, bedieningspersoneel lasmachine, 
Jan Hekman, Theo Oe'sterhol t. 

VAN: Niels S¢pnel. 

E 3-2-4 

Betreft: Opzet en lasinstelling bij proefnemingen met het 
------- puntlassen van waterbakken ten behoeve van het 

N.E.S. zonne-energie projekt. 

Proefopstelling: Zie vellA. 

Proefopzet Er worden vier opeenvolgende proeven gedaan, 
waarbij telkens de plaat gemerkt wordt en 

(1) 

over de hele rij eenzelfde lasinstelling geldt. 

Lastijd als variabele: 

Lasinstelling: Lastijd: 4 perioden, Ie tIm 

S perioden, 7e en 

6 perioden, ge en 

7 perioden, lIe en 

8 perioden, I3e en 

9 perioden, ISe en 

(zonder upslope) 

: 2 x 5 V. 

maximaal 

1. 400 N 

20 perioden 

6e rij 

8e rij 

10e rij 

12e rij 

I4e rij 

16e rij 

trafo's 

aansnijding 

lasdruk 

voordruktijd 

nadruktijd "0" perioden (zo kort 
mogelijk) 
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2) Met variabele u2slo2e-tijd: 

Lastijd 6 perioden, 1 per. upslope, 17e en 18e rij 

6 perioden, 2 per. upslope, 1ge en 20e rij 

6 perioden, 3 per. upslope, 2Ie en 22e rij 

6 perioden, 4 per. upslope, 23e en 24e rij 

9 perioden, 4 per. upslope, 25e en 26e rij 

Trafo's 2 x 5 V. 

Aansnijding maximaal 

Lasdruk 1. 400 N 

Voordruktijd 20 per. 

Nadruktijd zo kort mogelijk 

(3) Met variabele lasdruk: Ite kontroleren bij aIle elektroden) 

Lastijd 

Trafo's 

Aansnijding 

Lasdruk 

Voordruktijd 

Nadruktijd 

6 perioden, geen upslope 

2 x 5 V. 

maximaal 

1.400 N rij 27 en 28 
1.200 N , rij 29 en 30 

1.600 N , rij 31 en 32 

1.800 N , rij 33 en 34 

2.000 N , rij 35 en 36 

20 per. 

zo kort mogelijk 

{fA} 

PROEFQPSTELLING: 

Materiaal 

Hulpmiddelen 

Laspatroon 

Elektroden 

St 14, 2 platen 1.000 x 1.000 x 0;7. 

Stiftjes 0 6 x 53 'Griduct lastoevoeq
materiaal, eventueel ook NDI-D-9 mate
riaal! 

- Lasmal 184 mm elektrodenafstand) met 
koperblokjes en aanslaqen. 

- Aanslagpen in 2e en 2Je elektroden
houder. 

- Amp~remeter tussen de elektroden. 

Elektrodenafstand 84 mm. 
Aantal elektroden 24 stuks totaal. 

Rij-~fstand 25 mm. 
Verspringend patroon. 

Koper IElbrodur) elektroden met vlakke 
kop. 

E~n elektrodenpaar (boven en onder I is 
verend opgesteld door middel van 
schotelveren in de laspersen. 
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Ref. NS/cthk. 
5 november 1985. 

VERSLAG PROEVEN SCHLATTER MULTIPUNTLASMACHINE. 

Aan: Theo Oesterholt, Ton v.d. Giessen, 
Jan Hekman , Ron Tito. 

Van: Niels S~pnel. 

Betreft: Proefnemingen met het lassen van waterbakken 
------- (N.E.S. zonne-energie systeem) op de multipuntlas

machine, waarbij de laskwaliteit bij lassen met 
grotere transformatoren getest werd. 

Datum proeven: 1 en 2 november 1985. 

Aanwezig 

Samenvatting 

de heren Greben en Meijer - SCHLATTER BENELUX; 

afwisselend: Theo Oesterholt. Jan Hekman, 
Bram Hoenderboom, Ton v.d. Giessen, 
Niels S~pnel. machinebedieners. 

Ter bepaling van de noodzaak tot vervanging van 
de huidige 5 V transformatoren door 7,1 V trafo's 
op de multipuntlasmachine werden de volgende 
proeven gedaan met twee vitro-stalen platen. 
waartussen stiftjes gelast werden (elektrode
afstand 84 mm, rij-afstand 25 mm, verspringend 
patroon): 

1) Lassen met de huidige 5 V trafo·s. 
De optimale instelling bleek: 

lastijd 6 perioden, 
lasdruk 1.400 N (uit eerdere proeven gebleken), 
aansnijding maximaal (zo hoog mogelijke stroom
sterkte, rond de 11,5 A.). 

Resultaat: redelijk goed lasuiterlijk. 
uit destruktieve test bleek soms 
een slechte door1assing (ga~kanaal

tjes in de lasl. 

--2-- VERSLAG PROEVEN SCHLATTER MULTIPUNTLASMACHINE. 

Inleiding: 

2) Lassen met ~~n 7,1 V trafo op 4 bovenelektroden. 
Optimale instelling hiervoor bleek niet goed 
mogelijk: 
de bovenlas was rondom ingebrand (teveel 
stroom), terwijl de onder las te koud bleef 
Ite weinig stroom): het onafhankelijk van 
elkaar instellen van boven- en ondertrafo 
is niet mogelijk. 

Resultaat: slechte laskwaliteit. 

3) Lassen met ~~n 7,1 V trafo op 4 bovenelektroden 
en een 7,1 V trafo op de tot dezelfde groep 
behorende 4 onderelektroden. 
Optimale instelling; gebleken uit de be stude
ring van schliefs: 

lastijd 
lasdruk 
aansnijding 

Resultaat: 

perioden, 
N, 

van maximaal 

Besloten werd om vervolqproeven te doen met de 
huidige 5 V trafo·s. 

Uit eerdere proeven op de multipuntlasmachine met het lassen 
van waterbakken bleek, dat het door de machine qeleverde 
maximale lasvermogen te laag was om een lasinstelling te 
krijgen, die gelijk is aan de op de enkelpuntlasmachine als 
optimaal gevonden instelling. 
Daarom werd in over leg met SCHLATTER A.G. besloten proeven 
uit te voeren met trafo's, die een hoger vermogen leveren. 
SCHLATTER leverde daartoe twee proeftrafo's van 7,1 Volt. 
De proeven vonden plaats bij MUELLER EUROPA. 

Bespreking: 

Proefopstelling: 

Materiaal Vitro-staal, 2 platen 1.000 x 1.000 x 
0,7 mm. 
Stiftjes 0 6 x 53 mm Griduct lastoevoeg
materiaal. 
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--3-- VERSLAG PROEVEN SCHLATTER MULTIPUNTLASMACHINE. 

Hulprniddelen 

Laspatroon 

Oprnerking 

Lasmal met Koper blokjes en aanslagen. 
Aanslagpen in 2e en 3e elektrodenhouder. 
Amp~remeter tussen de elektroden. 

Elektrodenafstand 84 mrn. 
Aantal elektroden 24 stuks (12 boven, 

12 onder'. 
Rij-afstand 25 mrn. 
Verspringend patroon. 

(begin': lasdruk 

lastijd 

voordruktijd 

nadruktijd 

aansnijdinq 

elektroden 

! 1.400 N (140 kg' 

6 perioden 

20 perioden 

2 perioden 

100% (maxirnale stroorn-
sterkte' 

speciale wolfram
elektroden (4 stuks' 
rest: Elbrodur, 0 12, vlak 

de onderelektroden staan 
vast (in geleidingsmal' 
de bovenelektroden be
wegen (cascade' 

om de elektroden zitten 
nylon aandrukringen 

De lasmal met koperblokjes wordt tegen de 
in de op ~~n na buitenste elektrodenhouders 
gemonteerde ~ gepositioneerd. 

Lassen van 12 stiftjes per rij tussen de twee 
platen zonder verdere aanpassingen aan de machine. 
dus met 5 Volt trafo's onder en boven. 
Bij de eerste proeven stonden de onderelektroden 
vast; na drie rijen qelast te hebben. liet men 
de onderelektroden meebewegen; dit kwam de 1as
kwaliteit ten goede. 

Lastijd 6 perioden. 

Aansnijding 

Resultaat 

100% (maximaal, ook potentiometer 
op maximaall. 

lasstroom 11.3 - 11,6 kA (redelijk 
konstant,. 
Vrij goedc las, soms Kleine afwij
Kingen in doorlassing: qaskanaaltjua. 

--4-- VERSLAG PROEVEN SCIILATTER MULTIPUNTLASMACHINE. 

3e proef 

Dus geen 100% betrouwbare las. 
Het verschil in lasuiterlijk bij 
wolfram- en koperelektrode is nihil I 
de laskwaliteit verqelijkbaar. 

Lassen van 12 stiftjes per rij tussen twee platen. 
E~n boventrafo van 5 Volt werd vervanqen door een 
trafo-Yan 7,1 Volt, dus vier stiftjes werden 
met een qrotere boventrafo gelast. 
De rest werd met~ ~ Volt trafo's gelast 
(zelfde instelling als Ie peoef). 

De onderelektroden bewogen mee. 
Instelling van de 7,1 V + 5 V trafo-groep (een 
onafhankelijke instellinq van de boven- en onder
trafo van een groep is niet mogelijk,. 

Lastijd 

Aansnijdinq 

Resultaat 

3 perioden. 

30% van maximaal. 

lasstroom bovenelektrode (7,1 VI 
14,5 kA, 
onderelektrode (~ VI 11,9 kA. 
De laskwaliteit is onvoldoende: 
de bovenlas krijgt teveel stroom 
(lekstroominbrandinq rond de stift), 
de onderlas te weinig (plaklas). 

Lassen van 12 stiftjes per rij tussen de platen. 
Zowel de onder- als de boventrafo van ~~n elek
trode-groep (4 stuks boven, 4 stuks onder' werd 
door een 7,1 Volt trafo vervangen. 
De onderelektroden bewoqen rnee. 
De instelling van de overige trafo-qroepen 
veranderde niet, die van de 7,1 V trafo-groep was: 

lastijd : 3 perioden. 

Resultaten (voor de 7,1 Velektroden;: 

Aansnijding: Lasstroom: 

100% van de halve sinus 7,6 kA 

100\ van de halve sinus 7,6 kA 

45\ van de hele sinus 9.~ kA' 
55' van de hele sinus 9,9 kAI 

90\ \If'" de helc s nus 13,0 kA' 
95% van de hel" s nU!'> 13.3 kAl 

1 O~,% vttn <If' Iwi" s nus 14,3 kA I 
100" v(U} dp " .. 1<' s nu!; 13.6 kl\l 

Beoordeling: 

plakken, te lage 
stroomsterkte 

" .... " .... 
plaklasJ 
te lage stroomsterkte 

goede 1askwaliteit, 
bij de hogere aan-
sn i jdingen inbrandcn 
rond d" las 
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--5-- VERSLAG PROEVEN SCHLATTER MULTIPUNTLASMACHINE. 

Met dezelfde trafo-verdeling is daarna een proef
plaat gelast, waarbij aansnijding en lastijd voor 
aIle trafo-groepen gevarieerd werd. 
(De vijf 5-Volt groepen hielden onderling dezelfde 
inste11ing, de ene 7,1 V groep werd onafhankelijk 
van de andere groepen ingesteld). 

Op de volgende bladzijden is aangegeven hoe de 
instellingen gevarieerd werden. 
De beoordeling van de laskwaliteit vindt p1aats 
aan de hand van de gemaakte schliefs. 

Opzet 1asproef multipuntlasmachine ( ~ en ~ tegelijk uitgevoerd!l. 

AI 7,1 V trafo's (boven en onder) met wolframlegering als 
e1ektrodemateriaal: 

Rij no. Aansnijding Lastijd Lasstroom Resultaat 
(perioden) (kA) 

3 90 .. van max. 3 13,0 tk Tt6'K"~FI'~¥ 
4 95 .. 3 13.2 

5 100 \ 3 13,5 

6 102,5\ 3 13,4 
7 105 .. 3 13,6 

8 107,5' 3 13,8 

9 110 .. 3 14,1 

10 90 .. 4 12,8 

11 80 .. 4 12,1 

12 70 .. 4 11,3 

13 65 .. 4 10,8 

14 65 .. 4 

IS 65 .. 4 

16 65 \ 4 10,7 

17 6S , 6 10,7 
18 70 % 6 11 ,0 

--6-- VERSLAG PROEVEN SCHLATTER MULTIPUNTLASMACHINE. 

B) Vijf groepen met onder en boven 5 V trafo's. 
Elektrode-materiaal: Elbrodur (koperlegering). 

Rij no. Aansnijding Lastijd Lasstroom Resultaat 
(periodeni tkA) 

3 max imaa 1 3 ± 11,3 

4 4 tit' 1'~£KP'«;£N 
5 5 
6 6 
7 7 

8 8 

9 9 

10 6 

11 6 

12 6 

13 6 
14 6 

IS 6 

16 6 

17 6 
18 6 

Besloten werd om zaterdag 9 november 1985 opnieuw proeven 
uit te voeren met 5 V trafo's. 

Niels Stlpnel. 
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B 3-2-4 

WAARDERINGSSCHAAL LASPROEVEN. W = (0 + SJ + 52 + B) x U 

Variabelen: 

1) 0 = doorlassing 

Elke las afzonderlijk 
beoordelen 

2) S = scheurvorming 

Elke zijde van elke las 
afzonderlijk beoordelen 
1£ beoordelingen per las) 

3) B = totale breedte van 
de hele lasverbinding 

4) Scheefstand = U 

2 ·To 

o = nergens goed aangevloeid 

1 = brede stukken niet aangevloeid 

2 = meerdere smalle stukken niet 
aangevloeid 

3 = zeer smalle stukjes niet 
aangevloeid 

4 = niet meer dan 2 kleine plekjes 
niet aangevloeid 

5 = over hele las aangevloeid 

0 = brede scheur tot over de 
helft van de las 

1 = scheur tot 1/4 van de las 

2 = scheurtjes in las 

3 = kleine scheurtjes in las 

4 = zeer kleine scheurtjes (maxi-
maal 2 per helft) in de las 

5 = geen scheur 

6,0 of minder = 0 6,6 = 3 

6,1 = 0,5 6,7 = 3,5 

6,2 = 1 ,0 6,8 = 4 

6,3 = 1,5 6,9 = 4,5 

6,4 = 2 7,0 = 5 

6,5 = 2,5 of meer 

recht = 10 

bijna recht = 11 

beetje scheef = 12 

zeer scheef = 13 
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Bijlage 3-3-1. Overzicht proeven Collector-condensor. 

BEWE.H.l\.lNG 

1. Op schone maat knippen 
2. hillen drukken 

3. l.ul tipuntlassen 

4. Naadlassen 

5. Uithoeken 

6. Kanten 

};E.FROEV ING 

Aangepast rillenstempel 
(voor bredere platen,aanslag) 

- ~epaling spotpatroon: 
~a het afpersen wordt de coll.cond. 
vakuum gezogen, het gevaar bestaat 
dat de pillow inzakt (moet mini
maal 2,5 mm zijn). 
~a pro even met uiteenlopende spot
patronen en verstevigingsproeven 
-afwisselend afpersen en zuigen
bleek het beste patroon: 
rij -afstand : 37 mm 
elektrode-afstand : 50 mm, 
elke rij 25 mm versprongen t.o.v. 
de voorgaande. 
~erstevigen bleek niet te helpen 

- ~epaling lasinstelling multipunt
lasmachine : 
lasstroom 10-11 kA 
lastijd 10 perioden 
voordruktijd : 14 per. 
nadruktijd 12 per. 
lasdruk : 4400 N 

DATUJVJ 

dec .1985 
( jan.1986) 
mrt. 
tim 
apr.1::l85 

a";)r. 
tim 
dec.1985 

lassen met verlengde en extra gekoelde 
,uitgeboorde) elektroden. 

!IG-automaat, uit proeven op test- juni 1~8, 
strips bleek de volgende optimale 
lasinstelling van de naadlasmachine: 
lasstroom : 100 A 
spanning 12 V 
lassnelneid 2 m/min 

(, stand 5,25) 
Bij bobbels in de platen treden 
problemen op, ook bij lassen over 
eerder gemaakte puntlassen. vplossing 
bleek: 
- lassen met een aangepaste (botte) 

wolfram-elektrode. 
- multipuntlassen aanpassen zodat en 

puntlas in de naad ligt. 
Ponsstempel (ook voor uitkappen (feb.1~86) 
middenstuk) 
Vor;n van het kantmes, beste bleek 
een ~Oo mes in een JOO groef door 
te drukken 

aug.1985 
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7. Openzetten van de 
pijpaansluitingen 

8. iijpen lassen 
9. J.)uigen 

10.Afpersen 

11.neliumtesten 

12.Hexaan vullen 

13 .Bei t sframe / 
beitsen 

14 • .lnpakken 

B 3-3-1 

BEPROEVING 

Een draaiende doorn wordt tussen 
de platen gedruktj de platen gaan 
rond openstaan in een u1tkapping 
in de naadlas. ~e vorm van de doorn 
is d.m.v. proeven bepaald. 
T IG-handlas 
Buigmal,in eerdere beproevingen 
getest 
Nieuwe buigmal 

DATml 

nov.1985 
tim 

jan.1386 

aug.198, 

(eind 1984) 

(. feb.1986) 
In buigmalj na proeven bleek een jan.1986 
zwaardere breedte- en lengtein-
spanning nodig i.v.m. het ontbre-
ken van de tweede naadlas bij de 
nieuwe serie van 520 stuks, kon-
stuktie is in voorbereiding. 
... a proeven bleek de testtijd sterk aug.1985 
af hankelijk van de grootte van het 
pij:iJje waardoor iigezogen" werd; hoe 
groter de doorgang hoe sneller. 
l\.onstruktief gezien bleek het ge 
bruikte ~chrader-ventiel het beste, 
ondanks de vrij kleine doorgang 
zal dit bij de produktie van de eerste 
serie gebruikt worden. 
~e platen dienen bovendien goed 
vochtvrij te zijn. 
De hoeveelheid hexaan is van 1" naar nov.1~e, 
2,~ liter per (enkele) coll-cond 
verhoogd, na tests bij het ~NO. 
~e vulm(thode zal verand~ren: tfeb.1986) 
el: wordt direkt na het heliumtee-
ten arg~~uld; de hoeveelheid wordt 
gekontroleerd d.m.v. een weegschaal 
Het beitsframe is nog niet gekon- \feb.1~86) 
strueerd. 
De beitstijd bleek na pr0even aug.1985. 
ongeveer 25 minuten dienen te zijn; 
pas dan waren de puntlaskringen 
verdwenen van de collectorzijde 
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OVERZICHT PROBLEMEN COLLECTOR-CONDENSOR 

BEWERKING PROBLEMEN AKTIE DATUM GEREED 

Afkorten van Zie waterbak Zie waterbak 
coil 

Hoeken uit- Constructie week 50-1985 
kappen uithoekstempel 

Rillen drukken 1 • Uitbesteding of niet Beslissing ( week 10-1986 ) 
(aankoop pel's) 

Multipunt- 1 • In een richting Proeven lasdruk week 49- :1985 
lassen lassen 

Naadlassen 1 • Beweegbare TIG- Constructie (week 10· 'SEt) 
lastoorts daarvan 

Openzetten 1. Automatiseren 1. Constructie (week 10 - 'BBb) 
pijpaanslui- beweegbare 
tingen stempel 

Kanten/zetten 1- Kantmes: voor week 33-35 1985 
frezen 

2. Tekening of ,week 10-1986 ) 
constructie 
zetbank 

Buigen 1 • Solderen piping in 1 • Tekening en week 2-1986 
buigmal. constructie 
Automatiseren buigmal 

(week 10-1986) 2. Opblazen 
automatiseren 

Heliumtest 1 • Beschikbare tijd 1. Inplannen n.v.t. 
+ hexaan (100 stuks) 2. Driewegventiel 
vullen 

Vacumeren 1 • Vacumeerunit week 6-1';1bb 

Beitsen 1. 10 tegelijk in bad 1. Constructie 1- week 1-1986 
draagframe 

Inpakken 
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3-3-2 Te ontwerpen gereedschappen voor de collector-condensor. 

1) Aanpassingen aan het rillenstempel voor het drukken van 
rillen in bredere platen. 

2) Buig- en opblaasinstallatie; het betreft hier slechts 
verbeteringen aan de "oude" installatie, zodat sneller 
geproduceerd kan worden. 

3) Vorm- en snijstempels voor het drukken van dimpels, alsmede 
uithoekstempels. 

4) Speciale elektroden ten behoeve van multipuntlassen. 

5) Vorm-snijstempels voor het ponsen van de ophangstrip. 

6) Beitsframe, zodat 10 collector-condensors tegelijk gebeitst 
kunnen worden. 

Voor een overzicht van aIle te ontwerpen gereedschappen en 
installaties voor de collector-condensor, zie de netwerk
planning op de volgende bladzijde. 

Gekonkludeerd kan worden, dat vooral voor de items 1, 2 en 
3 van bijlage 3-1-2 en items 1 en 2 van deze bijlage op korte 
termijn ontwerpen klaar moeten zijn. 

ve stand van zaken per december 1985 is : 

1) Het rillenstempel is inmiddels aangepast en getest, 
het blijkt te voldoen. 

2) De veranderingen aan de "oude" mal bleken zo ingrijpend, 
dat het goedkoper was een nieuwe konstruktie te maken. 
Op het moment vindt deze konstuktie van de nieuwe mal 
plaats biJ de ~a. De Witte van Moort, eind februari 
zal zij voltooid zijn. 
In de tussentijd zal de oude mal voor de produktie 
ingezet worden,hetgeen in een iets langere bewerkings
tijd resulteert. 

;) De stellJpels zijn inmiddels binnen en kunnen getest worden. 
4) De elektroden zijn gefabriceerd; ze voldoen nu. 
5) De vorUl van de cphangstrip staat nog niet vast, eind 

februari wordt een ontwerp gelnaakt. 
6) Het beitsframe moet nog gekonstrueerd worden, dit zal 

eind februari plaats vinden. 
Overigens leiden de twee laatste punte~ niet tot opont
houd in de produktie van de eerste serle. 
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Bi j lage 3-1f Montage. 

Oe montage van de door MUELLER EUROPA gefabriceerde hoofd
onderdelen tot een kompleet zonnepaneel vindt voorlopig nog 
plaats bij NAG RON ENERGY SYSTEMS te Rheden. 
In de montageruimte, die daar bijna voltooid is, zullen, 
tenminste voor de serie van 100 panelen, de volgende bewer
kingen in chronologische volgorde plaatsvinden: 

A) Waterbak: 

1) Etsen in een oplossing van fosforzuur (30 volume %), 
salpeterzuur (5 volume %) in water, door de bak in een 
bad onder te dompelen. 

2) Orogen (warme lucht). 

3) Inwendig coaten. 
Eerst wordt een grondlaag aangebracht door de bak voor 
de helft te vullen met verf (dit kan snel gebeuren door 
de vakuum gezogen bak te koppelen op een verfreservoir). 
Vervolgens kantelt men de bak, zodat de verf verdeeld 
wordt, de overtollige verf laat men eruit lopeno 

4) Orogen (geforceerd). 

5) Inwendig coaten. 
Op de grondlaag wordt een laklaag op bovenbeschreven 
manier aangebracht. 

6) Orogen (geforceerd). 

7) Uitwendig coaten. 
Oe buitenkant wordt met een roestwerende verf gespoten. 

8) Tegelijkertijd vinden de volgende bewerkingen plaats 
aan: 

B) Collector-condensor: 

1) Anodiseren (zie It. (24». 
Gedurende ongeveer 7 minuten (nu nog 15 - 20 minuten in 
verband met roestvrijstalen bak) wordt de collectorplaat 
in een bad gedompeld, waarin de volgende zuren opgelost 
zijn in water: chroomzuur (0,25 kg per liter water) en 
zwavelzuur (0,49 kg per liter water). 

C) Polycarbonaat omhulsel: 

1) Op maat knippen. 

2) Aansluitnaden bewerken (sleuf frezen in een van de op 
elkaar aansluitende platen, zodat de andere plaat - de 
zijwand - hierin valt en een waterdichte verbinding 
gemaakt kan worden). 
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3) Plaatselijk verhitten (of open snijden), zodat de omhulling 
in de juiste (ronde) vorm gebracht kan worden. 

D) Diversen: 

1) Fabrikage houten draagblok. 

2) Fabrikage standaard (ronde buis met voet). 

Pas hierna vinden de volgende montagehandelingen plaats: 

1) Condensor aan "binnenzijde" voorzien van een pasta, die 
het warmtegeleidende medium (Al-poeder) bevat. 

2) Samenvoegen van 2 collector-condensors en 1 waterbak 
(zie figuur 3-1). 
De waterbak wordt op bovenvermelde pasta geperst, de 
pasta hardt uit. 

3) Aanbrengen en puntlassen van de ophangingsstrip 
(middensteun). 

4) Aanbrengen en vastlassen van de ophangringen (aan de 
steunstrips). 

5) Aanbrengen van het isolatiemateriaal (steenwol). 

6) Omhullen met polycarbonaat. 

7) Sealen met siliconenkit. 

8} Inpakken (met houten blok, standaard en overige benodigd-
heden), dokumentatie bijvoegen. 

Aangezien op dit moment nog niet bekend is of deze montage
handelingen in de toekomst bij MUELELR EUROPA zullen plaats
vinden, is afgezien van een verdere kostprijsberekening voor 
het komplete zonnepaneel. 
Zoals echter uit de in bijlage 3-8 berekende terugbetaaltijd 
blijkt, zullen de totale aanschafkosten voor €€n paneel niet 
te ver boven de f 2000,-- mogen komen, daar dan de terugbe
taaltijd te dicht in de buurt van de levensduur van een paneel 
ligt. 
Hierbij moet opgemerkt worden, dat ten eerste de gegevens 
ter berekening van de opbrengsten van een paneel zeer globaal 
geschat zijn en dat ten tweede bij de berekening van de terug
betaaltijd geen rente is berekend over geinvesteerde en be
spaarde bedragen, zodat bovenvermelde schatting verre van 
exakt zal zijn. 
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FIGlTR 3.1: Montage waterbak, l'ollpctor/colldensol"s 
en mlddt~nsteun tot een gph(~(d 
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Rekent men met de schatting (f 2.000,-- als verkoopprijs voor 
een kompleet paneel) door, dan bi~jkt dat er voor de montage 
per paneel be steed kan worden: 
(voor de verkoopprijs van de in de produktielijn gefabriceer
de onderdelen is per paneel f 950,-- gerekend): f 2000 ,--
- f 950,-- = f 1050,--. 

======== 

Dit lijkt haalbaar te zijn, temeer daar de montage geen zeer 
hoge investeringen vergt. 



Bijlage 3-5 Lay-out en Flow Charts van de produktielijn. 



• , 
0 

" 
~ 
II 

!PIORTEN VAN COIL 

fUSSZIOPSLAG 

BORUI VUUPPKN 

OAf BOllllPLllT PO If SEN 

GAT 0 Pl'REIDN 

ftIftJES LASSEN 

RAIDEN 'OOVEI/LASSEI 

G11'I:I PIJPEN 
OnIIBf'l'EN 

PIJPEIT SDLDERD 

PIlP" LASSEI 

A1PIRSEIT 

REL ItIJI'l'BS'l' Ell 

'l'USSDOPSLAG 

IftPAIIEN 

EINDOPSLAG 

VAfERBAl 

PRODUKTIE-LIJN 

1 
t. 

f 

l:l COIL OPSLAG 

S'UPTJES OPSLAG 

? 
DIE 
OPSLAG 

! 
MESSING 

"mUID PIJP 
OPSLAG 

APIDR'. 
31' PIJPIJI 

IJZERER 
- b PIJP 

A AJ'I!:ORTEB :so PIJPEN 

R EPAllIR EN 

6. OP8LAG YERPAKKING 

AFlORTEN VAN 
COIL 

'l'USSZROPSLAG 

RILLEN DRUUEII 

POISE. / UlfBOIKJM 

MULT IPUN'l'LASSEI 

IUDLASSEI 

POISEN .u. ISL • , 
l OnRlETTEIt' 1 PIJPAARSLUITllfGEN 

\ SOLDJlRBI PIJPJ'H 

.. 
U'l'TD/BUIGD 

UPERSD 

PIJPEI SOLDBREI 

UIUMEREI / 
HELIUMTESTEI 

HEXAAN TULLEN 

TUSSENOPSLAG 

IN BEITSl"RAME 

BEITSEN/"ASSEN 

INPAIKEN 

EINDOPSLAG 

COLLECTOR-CONDENSOR 

PROOOICTIELIJN 

?" 
t.l 

ooIL OPSLlO 

ITS·PIJI' OPSLlG 

AftOnD PIlP 

BOIOEI PUP 

IVIMII ·.IJP 

BODIf n.Jp 

GA'1' OHKAUI 

OP8LAG 
ItTS 

OPSLlO 
na-S'I'R 11' 

PUP 

lPIOI'. 
PIJP 

II'IPfR. 
'!RIP 
FOItSa. 
S!RIP 

JUdDD 

je---------F'. OPSLAO 
BlXAU 

DPAIUJI 

OPSJ.AG 
atBtJlISTRIP 

OP8L1G VBRyAIIllO 

OPSL.lG 
llTS-l:ITRIP 
UIFPIN 
STRIP 

POISRI 
MRIP 

IIPUUI 

OPSLAG 
OPHANG-
STRIP 

b1 

If 

--



A 

B -----

I i 
r------------ J , , 

,-- - - - - - - --, 

:{ ~ ~ --~ ~ ~ ~ 1=0 1'--_----I~lIIllllIlIlIllmmQlIlIllIlIlIllIlIllI[)mmgj~1 
I I I (, I ") I 'I t '3 t 2 I 1 

1-
B 

.\. W ,\ I F H II ,\ 1\ 

I . 

's • 
5· 
h. 
I • 

I I) , \ (J" " i I'~ t iii I iI 1 , " P \ H t f'1I 

I' () II ... - 1111 it... (h () " \, j /'" II i t k il P PI' n/94T BDVt'I/PlAAr ) 
'III I til' lit' 1 1 a", 111,1 chi 11/' 'f'r>P(6tN +pPT~rIflNN 

.. .. I '" - .. II T 1 (; - 1 in- III fl t' II j II" 

gilT"e'W 1>91>"11 /lpfl/ ttTT6!1. 
"old,. I' r I II '" I ;-11 1 a t i .' P j pili ~ 
tlpl,IClil"'- "II hI'1illllll" ... 1 

111"'lallnl if' look ('011/('011<1) 
\ " II' ill< k i 'I,I!'" I'll i III t I' 
look \UOI' (011/<':011(\1 

F I (if I II 

u .. Dr·aaitaff'J 
III "7 Rollf>lIhaan 

t 
),IOllot'a i 1 
Vf>rstelbarp brepdtp 

B. COLI ,1':CrOH-l'O!\ 01:<:\ ~()H 

J() • 

I I • 

I :2 • 
1 '3 • 
I " . 
1') • 

t h • 
t 7. 

TOt'vOPl'itlstall.Ht it' plntl'lI 
POlls-units (hopkjps uitkapJ){)II) 

Ri 11 Pll p!:'rsPIl 
)'1ult ipulltlasmachillt' 
TICi-llaadlasinstallat i p 

BlJi~maJ (ook: z,pttplI,pipilJ!{ 
sol d p t' !:' 11 , 0 P b 1 a 7. p n ) 
Op framp mOHora i 1 pI aa U"PIl 
Beitsen en wassell 

-. " 

I 
"e -
::r: 
> e-



Bijlage 3-5-4 Besturing. 

In het overzicht op de volgende bladzijden wordt per bewerking 
in de produktielijn aangeduid welke funktie de besturing dient 
te vervullen en welk soort besturing tot het vervullen van die 
funktie in staat is. 

Hierbij geldt voor de symboliek: 

1 opnemer 
2 signaalverwerker (Iokale-eenvoudige-besturing) 

3 - P.L.C. (Programmable Logic Controller, geprogrammeerde 
besturing; aangenomen is, dat voor de lijn van de water
bak 1 P.L.C. en voor de li)n van de collector-condensor 
1 P.L.C. nodig is). 

AA _ eerstgenoemde besturing geeft een signaal door 
aan laatstgenoemde, waarna deze voor verdere 
besturing zorgt. 

Uit het overzicht voIgt het minimale aantal besturingscompo
nenten 1 en 2, en het minimale aantal in- en uitgangen van 
de twee P.L.C.'s, dat nodig is voor de besturing van de pro
duktielijn voor waterbak en collector-condensor. 

(Lijn-I Bewerking 

Waterbak 

1) Hoeken uitkappen 

21 Gat in bovenplaat 
ponsen 

Besturing 

Funktie Soort 

aanwezigheid voorraad platen 
registreren 
transport platen vanaf voor-
raadstapel 3 

aanwezigheid plaat registre-

A A 3 

ren I AI\ 2 

bewerking startenl stoppen 2, 1 A 1\ 3 
transport platen regeIen, 
2 x doorschuiven 3 

aanwezigheid bovenplaat 
registreren 
bewerking starten/stoppen 2, 
transport platen regelen, 
2 x doorschuiven 3 
aanwezigheid platen reqi
streren 

1\1\ 2 

IIA 3 

1\/\ 2 

3) Gat in bovenplaat 
optrekken 

4) Stiftjes lassen 

* 

5) Randen vouwen/lassen .. 

6' Gaten v~~r pijpen 
openzetten 
(draaiende doorn' 

bewerking starten/stoppen 2, 1 AA 3 
transport platen regelen 
(2 op elkaar) 3 

aanwedgheid platen reqi-
streren I Ill\ 3 

aanwezigheid stiftjes 
AA kontroleren 1 3 

vulmechanisme stiftjes 
starten 3 

vulmechanisme kontroleren I IlA 3 

vulmechanisme tU8sen de 
platen uit 1 AI\ 3 

lasbewerking starten 

(platen doorschuiven en weer 
bij .. beginnen) 3 

(afwezigheid plaat gereqi-
streerd, dan: I 
transport platen regelen 3 
(lange zijde:) 

aanwezigheid platen reqi-
All streren 1 3 

felsbewerking starten 
(+ transport) 3 

aanwezigheid platen reqi-
"A streren 1 3 

lasbewerklng starten 
(+ transport) 3 

afwezigheld platen regi-
streren 
las- en feisbewerking stoppen 3 

transport platen regelen 3 
(korte zijde:) 

platen draaien, 
bij .. opnieuw beginnen 3 

(na 2e keer:) 

transport platen regelen 3 

aanwezigheid platen regi-
streren "J\ 2 

dra,liendE' doorn inbrengen/ 
\Jith"len 2, t\A 3 



7) Pijpen solderen 

8) Pijpen lassen 

9) Afpersen/heIiumtesten 

10) Inpakken 

transport platen regelen 

transport starten/stoppen 

transport starten/stoppen 

transport starten/stoppen 
tussenopslag 

transport naar NAGRON 

Oe volgorde 2, 1 3 komt voor bij gekombineerde 
funkties, zoals starten/stoppen van een bewerking. 
Oe werking van de besturing is als voIgt: 

B 3-5-4 

3 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 
handwerk 

handwerk 

handwerk 

de aanwezigheid van de platen is geregistreerd door 
een opnemer. die een signaal aan de signaalverwerker 
121 geeft. 
Oe signaalverwerker zorgt dan voor het starten van 
de bewerking. 
Zodra het einde van de bewerking bereikt is, geeft 
een tweede opnemer (1) dit door aan de P.L.C. (31, 
die dan het transport verder start. 

Bewerking Besturing 

Funktie Soort 

Collector-condensor 

aanwezigheid voorraad platen 
registreren AA 
transport platen vanaf 
voorraadstapel 3 

11 R illen drukken aanwezigheid platen registre-
ren 1\11. 
om de andere plaat: 
persbewerking starten/stoppen 2, I 1\1\ 
transport platen regelen; 
(2 platen op elknar, bovenste 
met rill"n) 

3 

2 

) 

2) Pijpaansluitpunten 
uitponsen en 
hoeken + midden-
stuk uitponsen 

3) Multipuntlassen 

(hele plaat in 
~~n richting) 

4) Naadlassen 

5) Pijpaansluit-
punten over de 
naadlas uitponsen 

6) Pijpaansluitingen 

oppnzptten (doorn) 

aanwezigheid platen registre
ren 
ponsbewerking starten/stoppen 

transport platen regelen 
aanwezigheid platen reg istre
ren 

ponsbewerking starten/stoppen 
transport platen regelen 

aanwezigheid platen registre
ren 

2, 

2, 

le lasbewerking starten/stoppen 

2e lasprogramma starten/stoppen 

Ie lasprogramma starten/stoppen 

transport platen regelen 

aanwezigheid platen registre
ren 
(lange zijde:) 
lasbewerking starten/stoppen 
en 
(korte zijde:) 
lasbewerking starten/stoppen 2, 

transport platen regelen 

aanwezigheid platen registre-
ren 

ponsbewerking starten/stoppen 2, 

transport platen regelen 
aanwezigheid platen registre-
ren 
ponsbewerking starten/stoppen 2, 

transport platen regelen 
aanwezigheid platen registre-
ren 
ponsbewerking starten/stoppen 2. 

transport platen regelen 

transport platen starten 

1 All. 2 

1 A" 3 

3 

1 "" 
2 

1 All. 3 

3 

1 "" 2 
1M 3 2, 

3 

3 

3 

1 All. 2 

1 A" 3 
3 

1 AA 2 

1 All. 3 

3 

1 All. 2 

1 1\11. 3 

3 

1 itA 2 

1 M 3 

3 

handwerk 

handw{)rk 
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7) Korte pijpjes 

8) Zetten/buigen 

9) Afpersen (en 
afsluiten pijpen 

10) Pijpen solderen 

11) Vakumeren/helium
testen (eventueel 
repareren) 

12) Vullen hexaan 

13) In beitsframe 
plaatsen 

14) Beitsen/wassen 

15) Karton op collec
torzijde en 
inpakken 

aanwezigheid platen registre-
ren 

transport platen regelen 

aanwezigheid platen registre-
ren 

randen vouwen starten/stoppen 

buigen starten/stoppen 

(uit de buigmal) transport 

starten 

transport starten 

transport starten 
(tussenopslag) 

transport beitsbad starten 

transport starten 

(eindopslag) 
transport NAGRON 

2, 

2, 

handwerk 

1 itA 3 

3 

1 111\ 2 

1 "" 2 

1 AA 3 

handwerk 

(voorlopig) 

handwerk 

handwerk 

(voorlopig) 
handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 

handwerk 



Bijlage 3-6-1 Berekening optimale seriegrootte lijnproduktie. 

Formule van Camp: 
-V 2 DF I 

Q = I 

Q = optimale serie in stuks 
D = jaarlijkse afname in stuks 
F = omstelkosten in guldens per keer 
I = voorraadkosten in guldens per produkt per jaar 

De veronderstellingen waaronder deze formule geldt, zijn (6): 

- de omstelkosten respektievelijk bestelkosten zijn onaf-
hankelijk van de wijze waarop kombinatie met andere 
voorraadposten plaatsvindt 

- de afname is konstant, kontinue, tevoren bekend 

- de kosten per stuk (= onderdeel) zijn konstant 

de aanvoersnelheid is oneindig groot 

- de voorraadkosten zijn opgebouwd uit kosten van rente en 
ruimte, samen opgevoerd als een percentage van het gein
vesteerde bedrag. 
Hierbij is aangenomen, dat de rente 8% per jaar bedraagt 
en de ruimtekosten 9%. 
De berekening hiervan is als voIgt: 
Afschrijving gebouwen 1985 f 350.000,--; hiervan is 1/20 
deel voorraadruimte. 
Stel: 100 platen in voorraad beslaan 1% van de totale 
voorraadruimte (afmetingen platen). 
Dan zijn de kosten: f 1,75 per jaar per plaat. 
Een plaat kost ± f 20,-- (f 5,--/kg), dus het bedoelde 
percentage is (1,75/20) x 100% = ± 9%. 

Totale voorraadkosten: ± 17% van de investering. 

Verondersteld wordt dus, dat de ruimtekosten samenhangen 
met de kostprijs van dat onderdeel ("dure onderdelen nemen 
veel ruimte in"), hetgeen hier redelijk klopt. 

De veronderstellingen komen goed genoeg met de werkelijkheid 
overeen om een benaderende berekening van de optimale serie
grootte volgens de formule van Camp te rechtvaardigen. 

In het onderstaande overzicht zijn gegeven: 

- afname per jaar 

omsteltijd (uur) op basis van de formules in bijlage 2-3 

- omstelkosten op basis van een uurloon van f 32,-- (1986) 

- voorraadkosten (in guldens per produkt per jaar) 

- optimale seriegrootte volgens de formule van Camp 

voor aIle bewerkingen aan onderdelen van het zonnepaneel, 
die in de afdeling Onderdelenfabrikage plaatsvinden. 



Kosten Eer Vooraad- Optimale seriegrootte 
stuk kosten (stuks) aantal 
(geschat (17% kostenl series per 
volgens stuk) jaar 

Bewerking Afnamel omstel- Omstelkosten bijlage 3-7-1) 

jaar t:l. j d (uur) 

afkorten van coil f 12,50 f 2,13 775 26 
waterbak 20.000 0,5 (2 man) I 32,--

f 55,-- I 9,35 525 76 
co11ector-
condensor 40.000 0,5 (2 man) f 32,--

pijp afkorten f 0,30 I 0,05 1.012 50 

waterbak 50.000 0,016 (1 man) f 0,512 

collector- f 8,-- f 1,36 174 230 
condensor 40.000 0,016 11 man) f 0,512 

pijp boren 
(collector-condens.) 20.000 0,5 (1 man) f 16,-- I 8,25 f 1,40 667 30 

pijp buigen 
(collector-condens.) 40.000 0,25 (1 man) f 8,-- f 8,50 f 1,45 664 60 t::d 

gat pijp optrekken f 8,75 f 1,49 500 40 VI 
(collector-condens.) 20.000 0,3 (1 man) I 9,60 I 

knietjes afdraaien f 2,50 I 0,43 1.111 9 0'\ 

(waterbak) 10.000 0,78 (1 lIIan) I 24,96 • ....I. 

vormen pijpen I 8,25 f 1,40 250 160 
(collector-condens.) 40.000 0,032 (1 man) f 1,024 

gat schraderventiel I 9,-- f 1,53 647 31 
boren (coll.-cond. ) 20.000 0,5 (1 man) f 16,--

strip platen van 
coil afkorten 5,10 100 8 
(coIl. -cond.) 900 0,5 (2 man) I 32,-- I 30,-- I 

strip schone maat f 0,50 f 0,09 5.000 16 
knippen (coll.-cond.)80.000 0,224 (2 man) f 14,34 

strip ponsen 
(steunstrip coll.- I 0,55 condo ) 80.000 (2 man) f 64,-- I 0,09 10.000 8 

ophangstrip platen f 40,-- 6,80 van coil afkorten 100 0,5 (2 man) I 32,-- f 33 3 

ophangstrip schone 
maat knippen 10.000 0,224 (2 man) I 14,34 f 2,-- f 0,34 918 11 

ophangstrip ponsen 10.000 1 (2 man) f 64,-- f 2,10 f 0,36 1.667 6 

solderen schrader-
ventic1 in pijp 
(coll.-condens. ) 10.000 0,08 (l man) J 2,56 f 12,-- f 2,04 158 64 

solderen kapjes 
f 0,60 op pijp (waterbak) 50.000 0.08 (l man) f 2,56 J 0,102 1. 560 32 

solderan pijp aan 
f 4,--koie (waterbakl 10.000 0,08 (1 man) f 2,56 f 0,68 215 36 
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Deze (benaderde!) optimale seriegroottes zullen in de bereke
ningen van het kapaciteitsbeslag en van de kostprijs per unit 
gebruikt worden. 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat een nadeel van de hier
boven uitgevoerde seriegrootte-berekening is, dat de voorraden 
vrij hoog zijn; wellicht zal een kritische berekening van de 
veiligheidsvoorraad lagere voorraden toestaan. 



Bijlage 3-6-2 Kapaciteitsbeslag bij de produktie van 10 
zonnepanelen per maand in fase 1. 

1) Onderdelenfabrikage. 

Bewerking Aantal Ti uur/ Tb uur/ serie- T Tk 
mede- serie stuk groot- utiF/ maRuur/ 
wer- te serie serie 
kers 

- CTL-1 

afkorten 
van coil 

coll.-cond. 2 0,5 0,0111 40 0,944 1,888 

waterbak 2 0,5 0,0111 20 0,722 1,444 

steunstrip 2 0,5 0,00004 80 0,5032 1,064 

ophangstrip 2 0,5 0,00044 10 0,5044 1,088 
------ -----

TOTAAL 2,6736 5,484 

- CTL-3 

wassen platen 2 0,2 0,04 20 1 2 
waterbak 

- CTL-4 

knippen 
colI. -condo 2 0,112 0,009 40 0,472 0,944 

waterbak 2 0,112 0,009 20 0,292 0,584 

steunstrip 2 0,112 0,008 80 0,752 1,504 

ophangstrip 2 0,112 0,008 10 0,192 0,384 
----- -----

TOTAAL 1,708 3,416 

- CP-1 

kanten 
colI. -condo 2 0,192 0,035 20 0,892 1,784 

Kapaci-
teits-
beslag 
(%) 

0,75 

0,58 

0,40 

0,40 

2,13 

0,80 

0,38 

0,23 

0,60 

0,15 

1,36 

0,71 



B 3-6-2 

- CP-2 

ponsen 
colI. -condo 
dimpels (2x) 2 0,5 0,017 20 0,84 1,68 0,67 

verhogingen 
(2x) 2 0,5 0,017 20 0,84 1,68 0,67 

steunstrips 
(2x) 2 0,5 0,017 80 1,86 3,72 1,48 

ophangringen 
(lx) 2 0,5 0,0085 160 1,86 3,72 1,48 

-----
TOTAAL 5,4 10,8 4,3 

- CP-6 

uithoeken 
waterbak (4x) 2 0,112 0,036 20 0,832 1,664 0,66 

colI. -condo 
(6x) 2 0,112 0,050 40 2,112 4,224 1,68 

----- -----
TOTAAL 2,944 5,888 2,34 

- CP-9 

optrekken 
pijp 
colI. -condo 1 0,3 0,0124 20 0,548 0,548 0,44 

- CP-IO 

zagen ophang-
strip 1 0,032 0,048 10 0,512 0,512 0,41 

- Mag-l 

afkorten buis 
coll.-cond. 1 0,016 0,016 40 0,656 0,656 0,52 

waterbak 
ophangpijpen 1 0,016 0,016 40 0,656 0,656 0,52 

waterleidingen 
(2 lengten) 1 0,032 0,016 20 0,352 0,352 0,28 

----- -----
TOTAAL 1,665 1,665 1,32 
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- M-4 

boren pijp 
colI. -cond. I 0,5 0,0374 

- SM-7 diversen 

solderen schra-
derventiel 1 0,08 0,04 
colI. -cond. pijp 

pijpen water-
bak van plat 
soldeervlak 
voorzien 1 0,005 0,003 

Totaal Onderdelenfabrikage (Twp) 19,51 
(per 10 units) ===== 

2) Uitbesteding: rillen drukken 

(Witte van Moort, 
20 platen) 

20 1,248 

20 0,88 

10 0,035 

T = 5 uur wp 

1,248 1,0 

0,88 0,70 

0,035 0,03 

Tkp = 8 uur (per 10 units) 
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3) Assemblage 

Bewerking Aanta1 T. T Serie- T T Kapaci-
mede- ullr/ uBr/ groot- utii?/ m&Ruur teits-
wer- serie stuk te serie serie bes1ag 
kers (% ) 

Waterbak 

- Stiftjes 
mU1tipunt-
lassen 1 0,4 11 10 110,4 110,4 88,04 

- Randen 
omzetten 2 0,4 0,32 10 3,6 7,2 2,87 

- Randen lassen 
(hand) 1 0,08 1,176 10 11,84 11,84 9,44 

- Gaten piping 
zagen (2x) 1 0,005 0,064 10 0,645 0,645 0,51 

- Pijpen solde-
ren (3x) 1 0,18 0,12 10 1,28 1,28 1,02 

- Ophangpijpen 
lassen 1 0,05 0,133 10 1,38 1,38 1,10 

- Afpersen 2 0,032 0,064 10 0,672 1,344 0,54 

- Inpakken 2 0,01 0,064 10 0,65 1,30 0,52 
-------

TOTAAL WATERBAK 130,476 

-------
135.389 

Collector-condensor 

- Mu1tipunt-
lassen 2 3 0,16 20 6,2 12,4 4,94 

- Naadlassen 2 2 0,5 20 12 24 9,57 

- Knietjes 
solderen 1 0,08 0,04 80 3,28 3,28 2,61 
(prop op 
uiteinden) 

- Buigen/ 
opblazen 2 0,132 2,1 20 42,132 84,264 33,60 



B ;-6-2 

- Pijpen aan-
solderen 1 0,08 0,08 40 3,28 3,28 2,62 
(prop ver-

wijderen) 

- Steunstrips 
vastlassen 1 0,005 0,048 20 0,965 0,965 0,77 

- Heliumtesten/ 
afvu11en 
hexaan 2 0,032 0,176 20 3,552 7,104 2,83 

- Koper be-
schermen 
tegen beits 1 0,01 0,064 20 1,29 1,29 1,03 

- Beitsen/ 
wassen 2 0,032 0,058 20 1,192 2,384 0,95 
(per 10 stuks) 

- Inpakken 2 0,01 0,064 20 1,29 2,58 1,03 
------ -------

TOTAAL COLLECTOR-CONDENSOR 75,181 141,547 

TOTAAL ASSEMBLAGE 205,657 

(per 10 units) 
-------
276,936 



Bijlage 3-6-3 KaEaciteitsbeslag bij de Eroduktie van 100 
zonneEanelen Eer maand in fase 2. 

1) Onderdelenfabrikage: 

In de bewerkingen zijn enige veranderingen door het in 
gebruik stellen van nieuwe machines of werkwijzen. 
De seriegrootte is bovendien 10 x zo hoog als in de 
voorgaande bijlage. 

Bewerking Aan- T. T Serie- T Tk Kapaci-
tal uar/ uBr/ grootte utiF/ maRuurl teits-
mede- serie stuk serie serie beslag 
wer- (%) 
kers 

- CTL-1, 

coll.-cond. 2 0,5 0,0111 400 4,94 9,88 3,94 
waterbak 2 0,5 0,0111 200 2,72 5,44 2,17 

steunstrip 2 0,5 0,00004 800 0,532 1,064 0,42 
ophangstrip 2 0,5 0,00004 100 0,500 1 0,40 

----- ------
TOTAAL 8,692 17,384 6,93 

- CTL-4 

knippen 
colI. -condo 2 0,112 0,009 400 3,712 7,424 2,96 

waterbak 2 0,112 0,009 200 1,912 3,824 1,53 
steunstrip 2 0,112 0,008 800 6,512 13,024 5,19 

ophangstrip 2 0,112 0,008 100 0,912 1,824 0,73 
------ ------ -----

TOTAAL 13,048 26,096 10,41 

- CP-2 

ponsen gat 
waterbak 2 0,5 0,0085 100 1,35 2,70 1,08 

ponsen 
colI. -condo 
(4x) 2 0,5 0,034 200 7,3 14(6 5,82 

2e x ponsen 
colI. -condo 
(4x) 2 0,5 0,034 200 7,3 14,6 5,82 

steunstrips 
(2x) 2 0,5 0,017 800 14,1 28,2 11,24 

ophang-
ringen 2 0,5 0,0085 1.600 14,1 28,2 11,24 

ophangstrip 2 D,S 0,0085 100 1,35 2,70 1,08 
----- ----- -----

TOTAAL 45,5 91 36,28 
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- CP-6 

uithoeken 
waterbak 
(4x) 2 0,112 0,03 200 6,112 12,224 4,87 

- CP-9 

optrekken 
pijp 
call. -condo 1 0,3 0,0124 200 2,78 2,78 2,22 

optrekken gat 
waterbak 1 0,3 0,0124 100 1,54 1,54 1,23 

TOTAAL 4,32 4,32 3,45 

- Mag-1 

afkorten 
pijpen 
call. -condo 1 0,016 0,016 400 6,42 6,42 5,12 

waterbak 
pijpen 1 0,032 0,020 600 12,03 12,03 9,60 

----- ----- -----
TOTAAL 18,45 18,45 14,72 

- M-3 

buigen 
coll.-cond. 
pijp 1 0,25 0,0082 400 3,53 3,53 0,94 

- M-4 

boren 
coll.-cond. 
pijp 1 0,5 0,0374 200 7,98 7,98 2,12 

- M-8 

draaien knie 
waterbak 1 0,782 0,0068 100 1,462 1,462 1,17 

- SM-7, diversen: 

vormen pijpen 
coIl. -cond. 1 0,032 0,0082 400 3,312 3,312 (2,64) 

solderen 
schrader-
ventiel 1 0,08 0,04 200 8,08 8,08 (6,44) 

dichtsolde-
ren 5 pijpen 
met kapjes 
(waterbak) 1 0,08 0,20 100 20,08 20,08 (16,01) 



solderen 
pijp-knie 
waterbak 

.b 3-6-3 

1 0,08 0,04 100 

TOTAAL SOLDEREN 

TOTAAL ONDERDELENFABRIKAGE 

(per 100 units) 

4,08 4,08 (3,25) 

35,55 35,55 

144,64 218,0 

2) Uitbesteding: rillen drukken 
(Witte van Moort, 200 platen) 

T = wp 10 uur 

Tkp = 16 rnanuur 
(per 100 units) 

3) Assemblage: 

Bewerking Aan- T. Tb Serie- T T Kapaci-
tal uOr/ uur/ grootte utl~/ rnlHuur/ teits-
rnede- serie stuk serie serie beslag 
wer- (%) 
kers 

Waterbak 

- Stiftjes 
lassen 2 6 0,5 100 56 112 44,66 

- Randen 
ornzetten 2 0,4 0,32 100 32,4 64,8 25,84 

- Randen 
lassen 2 0,2 0,08 100 8,2 16,4 6,54 

- Gaten pijpen 
openzetten 
(5x) 1 0,005 0,24 100 24 24 (19,14) 

- Pijpen sol-
deren (2x) 1 0,08 0,08 100 8,08 8,08 (6,44) 

- Pijpen 
lassen (4x) 1 0,05 0,133 100 13,35 13,35 (10,65) 
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- Afpersen 2 0,032 0,133 100 13,33 26,66 (10,63) 

- Heliumtesten 2 0,032 0,125 100 12,53 25,06 9,99 

- Inpakken 2 0,01 0,064 100 6,41 12,82 5,11 
------ ------

TOTAAL WATERBAK 174,3 303,17 

Co1lector-condensor 

- Multipunt-
lassen 2 4 0,105 200 25 50 19,94 

- Naadlassen 2 2 0,165 200 35 70 27,91 

- Openzetten 
kopse pijp- 1 0,005 0,192 200 38,41 38,41 (30,63) 
aansluitingen 

- Kanten 
randen 2 0,192 0,035 200 7,192 14,384 5,74 

- Solderen 
pijpen 1 0,08 0,08 200 16,08 16,08 (12,82) 

- Buigen/ 
opblazen 2 0,1 0,55 200 11,01 220,2 (87,80) 

- OVerige 
pijpen sol-
deren 1 0,08 0,08 200 16,08 16,08 (12,82) 

- He1iumtesten 1,5 0,01 0,08 200 16,01 24,02 12,77 
vullen met 
hexaan 
(meerdere tege1ijk) 

- beitsen/ 
wassen 1,5 0,032 0,058 200 11,63 17,45 9,28 
(10 st. tege1ijk) 

- co11ector- ) 
zijde af- ) 
schermen ) 2 0,01 0,07 200 14,01 28,02 (11,17) 

------ ------
TOTAAL COLLECTOR-CONDENSOR 289,51 494,64 

TOTAAL ASSEMBLAGE 463,81 797,81 
====== ====== 

(per 100 units) 

N.B.: De bewerkingen, waarbij het kapaciteitsbeslag tussen 
haakjes staat, vinden plaats op machines waarmee slechts 
onderde1en van het zonnepaneel gefabriceerd worden of 
waarvan er meerdere aanwezig zijn, zodat de overige 
produktie niet gestoord wordt. 



Bijlage 3-6-4 Kapaciteitsbeslag bij de produktie van 
10.000 units per jaar in fase 3. 

1) Onderdelenfabrikage (de seriegrootte bij elke bewerking 
voIgt uit de berekeningen in bij
lage 3-6-1). 

Bewerking Aan- T. Tb Serie- T Tk Kapaci-
tal uar/ uur/ grootte/ utlF/ maRuur/teits-
mede- serie stuk aantal se- jaar jaar beslag 
wer- ries per (% ) 
kers jaar 

- CTL-1 afkorten van coil 

waterbak 2 0,5 0,0111 775 26 236,67 473,33 15,73 

col1.-cond. 2 0,5 0,0111 525 76 480,89 961,78 32,95 

steunstrip 2 0,5 0,00004 100 8 4,03 8,06 0,27 

ophangstrip 2 0,5 0,00004 33 3 1,50 3,0 0,10 
------ -------- -----

TOTAAL 723,09 1.446,17 49,05 

- CTL-4 knippen 

steunstrip 2 0,112 0,008 5.000 16 641,79 1.283,58 42,64 

ophangstrip 2 0,112 0,008 918 11 82,02 164,04 5,45 
------ -------- -----

TOTAAL 723,81 1.447,62 48,09 

- CP-2 ponsen 

steunstrip 
(2x) 2 0,5 0,017 10.000 8 1.364 2.728 90,06 

ophangstrip 2 0,5 0,0085 1. 667 6 88,02 176,04 5,85 
-------- -------- -----

TOTAAL 1.452,02 2.904,04 95,91 

- CP-9 optrekken 

gat in pijp 1 0,3 0,0124 500 40 260 260 17,28 
(voor schraderventie1) 

- Mag-1 afkorten 

pijpen 
col1. -condo 1 0,016 0,016 174 230 644 644 42,79 

pijpen 
waterbak 1 0,032 0,020 1. 012 50 1.013,6 1.013,6 67,35 

------- ------- ------
TOTAAL 1.657,6 1.657,6 110,14 
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- M-3 buigen 

pijpen 
coll.-cond. 1 0,25 0,0082 664 60 341,69 341,69 22,70 

- M-4 boren 

pijpen 
coll-cond. 1 0,5 0,0374 647 31 765,63 765,63 50,87 

- M-8 draaien 

knie 
waterbak 1 0,782 0,0068 1.111 9 75,03 75,03 4,99 

- SM-7 diversen 

vormen 
pijpen 1 0,032 0,0082 250 160 333,12 333,12 22,13 

solderen 
schrader-
ventiel 
pijp 1 0,08 0,04 158 64 409,60 409,60 27,22 
kapjes 
solderen 1 0,08 0,04 1.560 32 1.999,36 1.999,36 132,85 

pijp-knie 
solderen 1 0,08 0,04 275 36 398,88 398,88 26,50 

-------- --------
TOTAAL ONDERDELENFABRIKAGE 9.139,8 12.038,7 
(per 10.000 units) 

2) Uitbesteding: geen (rillen drukken met pers in produktielijn). 

Feitelijk is het maken van stiftjes ook een uitbesteding, 
maar aangezien in de toekomst het uitgangsmateriaal niet 
meer door MUELLER EUROPA ingekocht wordt, kan het gepro
duceerde stiftje als direkt ingekocht beschouwd worden. 

3) Produktielijn: 

De produktiekosten worden via het totale aantal medewerkers 
in de lijn berekend, dus hoeft Tk hier niet berekend te 
~r~n. p 
In de lijn, waar de waterbak geproduceerd wordt, werken 
8 medewerkers, dus totale produktietijd: 8 x 1.505 = 
12.040 manuur voor 10.000 waterbakken. 
Eenzelfde beschouwing voor de "collector-condensor lijn", 
waarin 13 medewerkers zijn, geeft een totale produktietijd 
van 19.565 manuur. 
Totale tijd: 31.605 manuur voor 10.000 units. 
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Bewerking 

Waterbak 

- Hoeken uitkappen 

- Gat in bovenplaat 
ponsen 

- Gat in bovenplaat 
optrekken 

- Stiftjes lassen 
om de 40 water
bakken: 

- randen vouwen 
en lassen 
om de 25 water
bakken: 

- gaten pijpen 
openzetten 

0,5 

0,5 

- Pijpen solderen (2x) 
om de 25 stuks: 0,08 

- Pijpen lassen (4x) 
om de 25 stuks: 0,08 

- Afpersen 
(2 tegelijk) 

- Helium testen 
(2 tegelijk) 

- Inpakken 
(10 tegelijk) 
na 100 stuks 

Collector-condensor: 

- Rillen drukken 

0,5 

- Pijpaansluitingen 
ponsen (2x) 
uithoeken en midden
stuk ponsen (2x) 

T Serie-
uBr/stuk grootte 

0,004 

0,032 

0,0124 

0,14 

0,13 

0,032 

0,08 

0,14 

0,08 

0,15 

0,045 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

T 
u't1~/jaar 

80 

320 

124 

1.505 

1.500 

320 

832 

1. 432 

800 

1.500 

500 

Kapaci
teitsbe
slag (%) 

(5,32) 

(21,26) 

(8,24) 

(100) 

(99,67) 

(21,26) 

(55,28) 

(95,15) 

(53,16) 

(99,67) 

(33,22) 

TOTAAL WATERBAK 8.913 uur (53,84) 
(per. 10.000 stuks) gemiddelc 

0,0083 

0,064 

0,064 

20.000 

20.000 

20.000 

166 

1.280 

1.280 

(l1,3) 

(85,05) 

(85,05) 
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- Multipuntlassen 0,064 20.000 1.505 (100 ) 
na 20 stuks: 0,22 

- Naadlassen 0,032 20.000 1.040 (69,10) 
na 25 stuks: 0,5 

- Pijpaansluitingen 
over naadlas 
ponsen (2x) 0,064 20.000 1.2S0 (S5,05) 

- Pijpaansluitingen 
openzetten 0,07 20.000 1.400 (93,02) 

- Zetten/buigen en 
afpersen 0,075 20.000 1.500 (99,67) 

- Pijpen solderen (4x) 0,072 20.000 1.505 (100) 
om de 25 stuks: O,OS 

- Heliumtesten/ 
hexaanvullen 
(4 tegelijk) 0,06 20.000 1.216 (SO,SO) 

om de 100 stuks: O,OS 

- Beitsen/wassen 
(10 tegelijk) 0,05S 20.000 1.224 (Sl,33) 

om de 10 stuks: 0,032 

- Ko11ektorzijde af-
schermen en inpak-
ken (10 tegelijk) 0,04S 20.000 1.060 (70,43) 
per 100 stuks: 0,5 

------ -------
TOTAAL COLLECTOR-CONDENSOR 14.456 (85,91) 

(gemiddeld) 

TOTAAL PRODUKTIELIJN 
(T ) 23.369 
(p~~ 10.000 stuks) 



PMODlJCT II, V AN .!.!!. IJN 11'5. U Ast t) 

AANTAl. 
HAfffJRF:N 
rER U~IT 

'''oMTEN .. " tOlL. 0,4024910-------6 
/knippen/wassen J. 

tussr.'KOPSLA" Vt. TE!\ " 

HOl!.lttN tJtTkAPPIH 0,166 

DtMP£L • GAT flOVIHP\.AAT 

".HOEN OM%£ TT£~ 

UATtN PIPING tA~[N. 

PJPtNG SOLDtR£N 

11,0 

0,72 

1,18 

0.1208 

OPHAlfGPlJPtN LASStN o. tJ'~ 

0,134 

I~PA"k£N' 

UKDOPSLAG 
I HI EANA TIUNSPORT ,UEAR !UTdiOfif) 

~--------~--~o 

fltVAJH:tn:s 

(manuur) 

0,00)1 

0,066 

(till np ... 1 A', 

STI"TJT.~ H.U::!\ 
(t1fTAt:,II;Tf:DtN(>1 

LAtH.f. PtJP v,,~ Pl.U 
~nl OF.f.ItVI.A" nmltlff:\ 

rlJV U'JtnATf."" 

B 3-6-5 
J'.-." nUHt n1U f.( rfJJt/CIJ~Ut:'!'<H" 'At"'n~ .. zu~"£"A"tl1, 

FASE 1 (10 units per maand) 
~"muur 
per unit 

op schone 0,4 
maat knippen 

1,24 

2,4 

0,422 

n.'t:',t-r·n:' J·II1'J,~''''II'TI~t. 

0,0; 
kanten/ 
knietjes sold. 

0,476 

bulgen 

afpersen 

\ Akt '\\1< tu:, I 
!tt-llj\' ...... U:!\ 

8,43 

0,097 

0,71 

\11"1 II"t. fll' It""! II'.' 
., -.,olllt"., 0.328 

h'· .... ' 0,21 

TOTH T. COLTo/COND 
FASE 1 

0,8 

(manuur) 

0,066 

0,0;5:5 
0,185 

0,088 

0, ;7 

0,11 

0,;7 

t"t I .. : .... Ultt.U' 
I r I tK.;:HUJI",· 

Wt14"'knl>.:.":, I'j H' 
HI·'I.A(" 

ltfJRF.!'I.:/ H.·t .. f'Irri .... ' 

!"u'Uf.RE' ,.-.I-t tI, 

nPlOl,"(; uV'U".ltt v" , 
f fR.,~pufft '.\I.fl" 

1'_"nttM lM"."I-I"".' 

• f'HI"'st '\" 
CI"Hl"'i:"'ft41" 
,1Itl\",!"""1 \\_,11 

c..u , 
cr.... 
I 



WATERBAJ( 

FASE 2 (SERrE 520 STUKS) 

J.PlORUN VAN COIL 

OP SCHONE MUt 
(NIPI'IN 

l'Ianuur 
per unit 

BOEIER DITPONSE" 0,12 

GAT BO'fEl{PL.U.'l' 
PONSn 

GU BOVENPL.U.T 
Ol'TRBlUN 

MULTlPUNfLJ.SSEN 1,12 

RANDEN OKZE'l'TBJ/ 
LASSEN 
SOLDER EN DIE 0,04 
BOVERPLUT 
GATEN PIJPEN 
OPENZErTEN 

PIJPEN SOLDERER 

PIlPER LASSEN / 
AFSLUITEN 

llPERSEI/ 
HELIUMTESTBN 

I.PAlDN 

B liDO PSLAG 

TO'fAAL W'BAK 
FASE 2 ;,669 

Manuur 
per unit 

0,015 

O,o~ 

0,09 

RBPARBREN 

OPSLAG VERPAKUNG 

(Manuur per unlt) 

COIL OPSLAG 

ST IFTMATER tAAL 
OPSLAG 
STIFTJES 
FABRllCAGE 

MESSING PIJP 
OPSLAG 

APlOR'fEK PIn 

IJZEREN PIJP 
OPSLAG 

APICORTEN PIJP 

AFlCORTEN, 

B 3-6-5 
COLLECTOR-CONDENSOR 
FASE 2 (SERlE 520 Btuke) 

Manuur 
per unit 

CIOIL OPSLAG 
SCHONE MA T lNIPPE~, 1 n ~:.=====:-&----6 _ ~ <'> 0 16 RILLBI DRUIDI 

~A:~----j , (WITTI UN MOOR'!) 

MULTIPUNrLASSBR 0,5 

NAiDLASSEN 0,7 

UITHOEIEH 0,146 

UNrEN 0,144 

OPlIZBtfBN PIJPAAK-
SLUITINGEN O.3~4 

PIJPEN J.ASSEN 
(KORT) 

0,161 

BUIGEN 
j 2,2 

PONSEN PIJPAANSL. 0,146 

PIJPEN LASSR 
(LANG) 

O,1b1 

STEUNSTRIPS LASSER _ 

HELIUPITESTEN 

HEnAN VULLEN 

·fUSSEROPSUG 

0,24 

IN BBITSFRAME 
PLAiTSEN ~0,176 
BBITSEN / WASSEN 

I NPJ.I.'.DlI 

BINDOPSLAG 

TO'l'AAL COLL/COND. 
FASE 2 6.651 

).....---i ~------' ITS-PIJP 

(milnUUr) 

3'4 bel 

SOLD 
SCHRADIll 
TBNrIBt 
0.081 

US-nIP 
OPSLAG 

.A.RORntt 
0, PUP 

OPSLAG 
VEBPlI.lI MG 

OPSLAG 

APlORfEN 
0,0; 
BUlGER 
0.0;5 
IUDlBN 

1/4 0,0;; 
)JOIER 
0,08 
OP1'REUEI 
(Uf 
0.03 

IYS-S'l'IlIP 
OPSLAG 
OP SCHONE 

~~IH. 
POISER 
0,56 

US-STRIP 
OPSI.J.G 
OP SCHOR 
PIllT D. 
0,03 
VOItM 
IAGBR 0,027 
IWPAUD 
o 01 
dlDOPSLlG 



" 

APIORTEN VAN COIL 

HOBUN 1JIThPnN 

B 3-6-5 
WATERBAI: 

PRODUK'UB~LIJN 

Manuur 
per unit 

0.0471------.6 

" 

GAT BOVEHPLIU PONSEN 

GAT OPrRBl.UI 

S'l'"IftJES LISSER 

: RUDBR YOVVER/LlSSEII t " L 
! 
II 

GATER PIJPEII 
OPENIBrTBIf 

PIn .. 8OLD_ .. 

PIJPIII Lusn 

BEL ItJJIITESTD 

fUSSDOPSLlG 

" .l 

OOIL OPSLAG 

STIPrJES OPSLlG 

DIE 
OPSLlG fOBSING 
AFIIlAAID PUP 
0,008 OPSLlG 

IPlORi'D, 
PIJPEft 

~ 
IJ'ZEREH 
PIJP 

U',(OR1'D 
0,06 PUPEN 

IKPU'lD 6 1-------6 OPSLlG TJlRPlKUNG 

E INIJO PSLAG 

SUBTOT. ONDERDELEN O,S36 
SUE TOT • PRO D. TJ I J r, 1 , 386 
(zie bijlage 3-1-2) ____ _ 

TOTAAT, FASE 3 1,722 (manuur) 

n 3-6-5 
COLLICTOR-CONDENSOR 

PROOOKT lEI, IJN 
Manuur 
per unit 

'P 

AFKORTEN VAN 
COIL 

TUSSIHOPSLlG 

R ILLEN DRUUEN 

PONSEN / UITBOIIBN 

MULT I:PUN'fLlSSU 

'lADLASSEI 

POlI'SEN URSL. 

• OPERZE'l''rEN t. PIJPUN5LUITINGEN 

\ SOLDERD PIJPJa 

.. IBrTEJI/BUIGD 

lPPERSEI 

punl SOLDBRII 

TA Ill'I'IER Elf I 
BELIUMTESTEN 

HEXAA. TVLLElf 

l'USSEIOPSLAG 

II BEITSPRAME 

BEITSIR/WASSBN 

IRPAUEN 

EINIJOPSLAG 
TOT. ONDER DE1,EN 
TOT. PROD. T, I .IN 
TOT.PASE 3 

0,87'1 
1,73:' 

? b 11 

0,03 

0,034 

0,077 

0,026 

s 'DEa 
VENTIEL 
SOLDERER 

COIL OP5LAG 

RVS-PIJP OPSLAG 

AFIORTEN PUP 

BUlGER PUP 

RUIMnPIJP 

BORn PIJP 

GAT OP'l'REICIEK 

SCHRADER 
YBJlTIEL 
OPSLAG 

OPSLAO 
RVS"-' 
PIJP 

OPSLAG 
RYS-STRIP 

J:KIPPER 

RBPAIl!ltBl 

lPIORtEll 
PIJP ~1'~ SftI~ ... 

&"ittn 
OPSLAG 

~----------------~HEXAAN 

0,025 
OPSLAG 

ftlRJl'S'I'R IP 

OPSLAG YERPAtlING 

(mnnuur) 

OPSLAG 
RYS·:'''fRIP 
llfIPPD 
STRIP 

io~di. 
8!RIP 
0,018 
tlfPUDI 
8,3flG 
OPBANG
STRIP 



3-7-1 Materiaalkosten. 

1) Fase 1: V~~r de materialen, nodig bij de produktie van 
de hoofdonderdelen voor 10 units van het zonne
energie systeem, gelden de volgende kostprijzen 
per unit: 

A) Waterbak: 

- 2 platen St 12, 2.000 x 1.000 x 0,7 

- 1.000 lasstiften, Griduct verkoperd 
lastoevoegmateriaal 0 6 rom, I = 53 rom 

- 2 x messing pijp 0 25 x 1,5, I = 43 rom 

- 4 x ijzeren strip St 37 25 x 100 xl,S 

Totaal 

B) Collector-condensor: 

- 4 platen r.v.s. 304, 3.000 x 1.250 X 0,4, 

f 

f 

f 

f 

f 

2 platen met rillen f 

- 8 steunstrips/ophangringen r.v.s. 304, 
130 x 50 xl,S f 

- 1 ophangstrip r.v.s. 304, 400 x 175 x 3 f 

4 roestvaststalen pijpen 3/4" x 1, 
1 = 500 f 

2 roestvaststalen pijpen 5/8" x 1, 
1 = 50 f 

- 8 roestvaststalen knietjes, 3/4" x 1, 
in-uit f 

- Hexaan, 3 liter f 

- 2 schrader-ventie1en f 

Totaal 

C) Diversen: 

- Stikstof (opblaasmedium) 

- Lasmiddelen, soldeer, helium 

- Verpakking 

Totaal 

f 

f 
f 
f 

f 

25,--

340,--

0,50 

2,--

367,50 

250,--

4,--

2,--

35,--

2,--

40,--

1,--

4,--

338,--

0,30 

5,--

25,--

30,30 



b 3-7-1 

Totaal van A, B en C 

5% onvoorzien, uitval 

Totale materiaalkosten fase 1 

f 
: f 

f 

735,80 

36,79 

772,59 
========== 

2) Fase 2: (100 units per maand). 

A) Waterbak: 

- 2 platen St 12, 2.000 x 1.250 x 0,7 

- 1.100 lasstiften, 0-9, 0 6, 1 = 57 mm 
(per stuk f 0,09) 

- 5 x messing pijp 0 25 xl,S, 1 = 43 mm 

1 x messing pijp 0 25 xl,S, 1 = 850 mm 

- 1 x messing knie 0 25 in-uit 

Totaal 

B) Collector-condensor: 

- 4 platen r.v.s. AISI 304, 3.000 x 1.250 x 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

0,4, 2 platen met rillen f 

- 8 steunstrips r.v.s. 304, 130 x 50 x 1,5 f 

- 1 ophangstrip r.v.s. 304, 400 x 175 x 3 f 

- 4 r.v.s. pijpen 0 3" x 1,25, I = 500 f 

4 r.v.s. pijpen 0 3/4" x 1,25, I = 250 f 

- hexaan, 5 liter f 

- 2 schrader-ventielen f 

Totaal 

C) Oiversen: 

- Stikstof 

- Lasmiddelen, soldeer, helium 

- Verpakking 

Totaal 

Totaal van A, B en C 

5% uitval 

Totaal materiaalkosten fase 2 

f 

f 
f 

f 

f 

f 
: f 

f 

28,--

99,--

1,10 

4,35 

2,50 

134,95 

235,--

3,80 

1,90 

33,--

12,50 

1,65 

4,--

291,85 

0,30 

5,--

25,--

30,30 

457,10 

22,86 

479,96 
========== 



B :5-7-1 

3) Fase 3: (830 units per maand). 

A) Waterbak: 

- 2 platen St 12, 2.000 x 1. 250 x 0,6 rom f 21,--

- 1.100 lasstiften D-9, (/) 6, 1 = 57 rom 
(per stuk f 0,05) f 55,--

- 5 x messing pijp (/) 25 x 1,5, 1 = 43 rom f 0,99 

- 1 x messing pijp (/) 25 x 1,5, 1 = 850 rom f 3,92 

- 1 x messing knie (/) 25 in-uit f 2,13 
----------

Totaal f 83,04 

B) Collector-condensor: 

- 4 platen r.v.s. 304, 3.000 x 1. 250 x 0,4, 
2 platen met rillen f 215,--

- 8 steunstrips r.v.s. 304, 130 x 50 x 1,5 f 3,10 

- 1 ophangstrip r.v.s. 304, 400 x 175 x 3 f 1,50 

- 4 r.v.s. pijpen (/) 3/4" x 1,25, 1 = 500 f 19,50 

- 4 r.v.s. pijpen (/) 3/4" x 1,25, 1 = 250 f 9,75 

- hexaan, 5 liter f 1,29 

- 2 schrader-ventielen f 3,10 
----------

Totaal f 253,24 

C) Diversen: 

- stikstof f 0,20 

- lasmiddelen, soldeer, helium f 4,--

- verpakking f 24,--
----------

Totaal f 28,20 

Totaal A, B en C . f 364,48 . 
25% uitval f 9,11 

----------
Totale materiaalkosten fase 3 f 373,59 

========== 



3-7-2 Direkte loonkosten. 

Met de in 4-6 berekende Itkostprijs-produktietijden" (Tkp ) 
in manuur per unit kan een schatting gegeven worden 
van de loonkosten per unit. 
Voor de produktielijn is de berekening hieronder gegeven. 
Er is uitgegaan van een uurloon van f 30,10 (1985) 
respektievelijk f 32,-- (1986). 
V~~r een overzicht van de verschillen in benodigde manuren 
per unit voor fase I, 2 en 3 wordt verwezen naar de Flow 
Charts op de volgende bladzijden. 

Loonkosten voor de produktiestraat. 

Met de in paragraaf 4-5 genoemde optimale besturing is het 
mogelijk het aantal werknemers tot drie per vier machines 
terug te brengen (en na een inwerkperiode wellicht tot 2 
per 3 machines). 
Het aantal bewerkingen (respektievelijk machines), dat v~~r 
een dergelijke besturing in aanmerking komt, is: 

6 x voor de lijn voor de produktie van de 
waterbak 

6 x voor de lijnproduktie van de collector-condensor 

V~~r de te automatiseren bewerkingen is dus 9 man personeel 
nodig. 

De volgende bewerkingen worden (voorlopig nog) met de hand 
uitgevoerd: 

- Waterbak: 

Piping solderen 

Ophangpijpen lassen 

Afpersen/heliumtesten * 
- Collector-condensor: 

Piping solderen 

Openzetten pijpaansluitingen * 
Afpersen (+ afsluiten pijpen) + 
heliumtest + vakumeren en vullen 
met hexaan * 
(gedeeltelijk gemechaniseerd) 

In beitsframe plaatsen/beitsen * 

- Inpakken waterbakken en 
collector-condensors 

Totaal 

Aantal medewerkers 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

9 man 



b ;-7-2 

Het aantal werknemers in de lijn is dus aanvankelijk 18. 
Nadat de met een sterretje * aangegeven bewerkingen ge
automatiseerd zijn en na een inwerkperiode met de machines 
(waardoor per 3 bewerkingen nog slechts 2 operators nodig 
zijn), kan dit aantal worden teruggebracht tot 16 medewerkers 
in de lijn. 
Bovendien is 1 produktieleider nodig. 
Het totaal aantal manuren per hoofdonderdeel is dan (zonder 
produktieleider) per jaar: 

Lijn voor produktie waterbak: maximaal 8 man/jaar = 13.856 
(1.732 uur betaald per jaar) 

minimaal 7 man/jaar = 12.124 

Lijn voor produktie collector-
condensor maximaal 10 man/jaar = 17.320 

minimaal 9 man/jaar = 15.588 

De kostprijs-produktietijden bij een produktie van 10.000 
units per jaar varieren dan van: 

waterbak 

collector
condensor 

13.856 
maximaal: 10.000 = 1,3856 manuur per unit 

12.124 
minimaal: 10.000 = 1,2124 manuur per unit 

17.320 
maximaal: 10.000 = 1,732 manuur per unit 

15.558 
minimaal: 10.000 = 1,559 manuur per unit 

manuur 

manuur 

manuur 

manuur 

Voorlopig zuIIen in de berekeningen de maximale tijden aange
houden worden, zodat een totaaltijd (Tkp ) van 1,386 + 1,732 = 
3,118 manuur voIgt. 



Hieruit voIgt: 

Totale kostprijs
produktietijd 

B 3-7-2 

Fase 1 

(= T ) 31,56 kp 

Transporttijd (al meegerekend) 

Totaal 

5% uitval 

Totale produktietijd 
per unit 

Uurloon 

Direkte loonkosten 

31,56 

1,58 

33,14 

f 30,10 

f 997,51 

Fase 2 

10,32 

2,06 

(20%) 

12,38 

0,62 

13,00 

f 30,10 

f 391,30 

Fase 3 

4,33 

0,43 

(10%) 

4,76 

0,24 

5,00 

f 32,--

f 160,--



Bijlage 3-7-3 . . Investeringen 

lnvett.erift9aoverzic-ht pr<Xiukt.htl\iddelen ~. 

"vee-kit"J Ben04itd.beden kosten !II 
f ••• ) f ••• 2: , ••• 1 

11 Afkorteft beaturineJahulp 
VAn coil C"a,",keveit.r afkort.en} - 5.000 

• anpaeatn, coilafwik-
tel •• r (inVO*rhulp, 
".Un.tall.tic) 115.000 

2! op SCIIOM 
... t. "nippen 

3) ,laten ", •••• 1\ 

4! Boeken u1 thoekat.e.-pe 1 Ih) 2.000 
uitkappen ponalnatal1aU,e 20.000 

5) Cat bovan'"' 
pl •• t 
pon •• n stempel 2.000 

6) Gat op- optrekgeree4.ehap 
tr.kken IT-drill! l.OOO 

opt.rakinat..llatie 10.000 

7) St.ift.ftn buur enltelpuntl ..... 
ussen .. chine 12.000 

l.aNll (oud. nandbe" 
dienin9 • .. t.f.l 8.000 

1 ..... 1 '"1euw. + 
sU. ft toevoeraechani"KI' - ".000 

.anp.ssint.n .ult.l-
puntl .... ehin. 118.800 

niftl,lve .ult.J.puntl •• -
.. chine 850.000 

8) liand.n vouwpl ... t voor k.nt-
vouwenl bank 2.000 
l •• ,en f.l .... ehine 70. ooe 

aandrijvinqr positio" 
n.erinriehtin9. 
rollenba.n 5.000 

.utOtUtiaehe TIC 
la'instelletie 1'0.000 

poIIitiOfteerinrichU.ng 60.000 

•• Gaten 
pi jpen , .. qen 

101 Gaten doorn. optrexger .. dachAp- S.SOO 
pijpen poei tioneer inriehtinq 10.000 

111 Afkort.en .fkort.a:.eqINc:hltte lO.OOO 
pijpen 

12) SOld:eren fSie eollecto.r-eofu'.n.aor} ..... 
pijpen .oldeeraf)p4ratuur 12.000 

13! Oph.nC)- la.eppar.tuur 10.000 
pijptltn 
l.,sen 

14) Afpert.en opbl •• ,tr.me- l.000 
1n.tallatie 

lS) lieU., (,t. collector"con4enaor)-
t.e,ten 

16) InpaJdten 1npakt.afel, + hu,lpt11i4- - is.OOO 
delen 

17) OVeri,. ... opbl •• "er .. dachap 
Cal.nqen, .an.luitin-
,en etc.) 1.000 

"" t.ransportinrichtill,enl 

v.kuumtraverse Mt 
opleqrollenba.n 60.000 

inveren4e buftectatel 
aet rollenbaan (vocr 
solderan. S.OOO 

aanqftdJ"ev.n rollenbean 
U SO _tert .. t 
4"aaitafab 40.000 

- bestu:inq 1 50.000 

Sub-tot •• l .,attllrbak; 

"a.e 1 22.000 

ra.e 252. lOO 

.'Att> J I. tl2.000 

Inv •• terinqaovlltr'licht ptoduktiea14tHlen collector-condenaor. 

Jeweeking knod19<lbede" Itoaten 411 
h •• 1 fo_ r ••• 3 

II Anort.n *1. waterbat 
van coUI 
op acnon • 
.. ,at knippen 

2) JIlille~ rUl.n.t .... 1 I· 
dnkken •• npa •• l ngen) 1.000 

.. np ••• i,uJe" .t.~l <.500 

pen 120.000 

3) D1_1o ateJIPel • addipreen 2.000 
drukken 

.) Uithoeken ,,_I 2. 2.000 
• aid4en- ponalnn.al1aU.e 20.000 
at-uk ateapel 2. 2.000 
ponaen 
+ pljpaan ... 
.luiti"qe" 
pon.en 

S) ttult.ipunt. ... _pechl. el.ktroaen 1.000 
1 •••• n aultip1.lntl .... ch1n. '00.000 

6) trI •• dl •••• n •• n.l., .... -w.ld.r 5.000 

euto.-ti.che TIG 
h.ainu.allat.i .• 140.000 

potl t10naerinr ichtint; 60.000 

" Pijp"'"- st.apel 2x 2.000 
aluttilHJen 
{yoor n.ad .. 
hat pon.en 

8) Openlettftn cloorn 200 
kop6. po.i t.1oneerlnr ieht.inq 10.000 
pilpaan-
.luitinqen 

9) kort. ti"9brander/ 
pijpen itKIuktlet.nk 5.000 
.olderen aol4eerapp.rAtuur 12.000 

10) kant.n U"u.e' ) .~ 1en9 500 

setbank + buig'"' 
opbla.,lnat .. l1at.ie 10.000 

III Bui,enl t..>19-opbl .... liAl toudJ 9.000 
alpnaen buiq-opbl ••• 1n,u.llatie 

(nieuw) 20.000 
'.i. 10) 

121 ""It &i.e 'J 
pijpen aolderen 

131 Vakwae- •• nal111 tinqen 800 
rent ".tUNer-unit. 1.000 
heUua .. eglnetellatie l.000 
te.t_nl vakwaeet in.t.l1atie 30.000 
hexaen beliwnte.tinstallatie 65.0to 
vullen _chani •• ren hex.an vul1.n- 15.000 

14) Beit •• nl beit.fra_ ).500 
w •••• n he ftr anaport1n.tallatie 20.000 

beit.bad 20.000 

IS) Steun- yonun1jateMpel 2.500 
atrip 
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r ••• :/ 51. SOO 

ra,e l 1.462.000 
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Bet totaal voor waterbak en collector-condensor is dan: 

Fase 1: f 

Fase 2: f 

41. 000 ,--

303.800,--

Fase 3: f 2.950.000,--

10% onvoorzien 

10% onvoorzien 

20% onvoorzien 

f 

f 

45.100,--

334.180,--

f 3.540.000,--

De investeringen van fase 1 zijn aIle reeds in 1985 geschiedi 
die van fase 2 gedeeltelijk. 
Het overige gedeelte van fase 2 zal v66r juni 1986 geinvesteerd 
worden. 
Het totale beschikbare bedrag in deze fase bedraagt f 350.000,--1 
hierin zit een post onvoorzien van ± 10%1 de rest van het bedrag 
zijn engineeringkosten (ongeveer f 15.000,--). 
Na fase 2 zal (eventueel) in fase 3 geinvesteerd worden; de 
kondities staan nog niet vast. 

Het totaalbedrag van de investeringen in fase 1, 2 en 3 is dus: 

Fase 1: f 45.100,--

Fase 2: f 350.000,--

Fase 3: f 3.540.000,--
--------------

Totaal: f 3.935.100,--



Bijlage 3-7-3 . . Investeringen 
aIleen voor zonnepanelen te gebr 
"spin-off" investering 
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Ref. NS/cthk. 
22 augustus 1985. 

"OUDE" INVESTERINGEN. 
==================== 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de produktie 
van N.E.S. zonne-energie systemen benodigde, reeds in de fabriek 
aanwezige machines. 

Het kapaciteitsbeslag is berekend bij een produktie van 10.000 
units per jaar met een seriegrootte van 200 units (dus 50 maal 
instellen per jaar). 

Het aantal produktieve uren per jaar is 1.505. 
Tl en T2 geven te verrekenen kosten aan. 
Tl is aanschafwaarde maal kapaciteitsbeslag. 
T2 is boekwaarde maal kapaciteitsbeslag. 

Machine- Machine Aanschaf- Boek- Kapaci-
groep waarde waarde teits-

31-12-85 beslag 

T1 T2 

(Hfl. ) (Hfl. ) (%) (Hfl. ) (Hfl. ) 

CTL-l Coilafwikke-
(afkorten) laar ) 

Platenwals ) 43.000 51,4 

Wilaschaar ) 

Decoiler 73.000 11. 814 51,4 

Rollenricht-
machine 544.000 380.600 51,4 

3-rollenwals 56.000 29.430 51,4 

Diversen 63.000 10.000 51,4 
------- ------- ------- ------

TOTAAL 779.000 431. 900 51,4 400.406 221.95 

CTL-4 Guillotine-
(knippen) schaar II 81. 000 48,59 

Diversen 30.000 5.000 48,59 
-------- ------- ------- ------

TOTAAL 111. 000 5.000 48,59 54.000 2.50 
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HOUDE" INVESTERINGEN. 

Machine
groep 

CP-2 
(ponsen) 

MAG-1 
(afkorten 
buis) 

M-3 
(buigen 
buis) 

M-4 
(boren) 

Gebouwen: 

TEMP-PLATE 

Diversen 

TOTAAL 

Machine Aanschaf
waarde 

(Hfl. ) 

Hydr. portaal-
frame pers 70.000 

Hydr. pers 59.000 

Diversen 6.000 
-------

TOTAAL 135.000 

Lintzaag-
automaat 29.000 

Afkortcirkel-
zaag 15.000 

Diversen 10.000 
-------

TOTAAL 54.000 

Pijpenbuig-
machine 80.000 

Diversen 10.000 
-------

TOTAAL 90.000 

Ko1ornboor-
machine 10.000 

Diversen 5.000 
-------

TOTAAL 15.000 

hal 1. 750.000 

50.000 
---------
1. BOO. 000 

---------
TOTAAL GENERAAL 2.984.000 

========= 

Boek
waarde 
31-12-85 
(Hfl. ) 

34.000 

3.000 
-------

37.000 

2.000 

2.000 
-------

4.000 

64.000 

1. 000 
-------

65.000 

1.500 

1.000 
-------

2.500 

1. 225.000 

10.000 
---------
1. 235.000 

---------
1.779.500 
========= 

Kapaci
teits
beslag 
(% ) (Hfl. ) 

100,00 70.000 

92,00 54.280 

100,00 6.000 
-------
130.280 

70,00 

70,00 

70,00 
-------

37.800 

22,60 

22,60 
-------

22,60 20.340 

51,40 

51,40 
--------

51,40 7.710 

25,00 440.000 

25,00 12.500 
-------

25,00 452.500 

---------
1.103.050 
------------------

(Hfl 

34.00 

3.00 
------

37.00 

-----
2.BO 

------
14.69 

-----
1.2 

310.0 

2.5 
-----
312.5 

-----
592.7 
===== 
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"OUDE" INVESTERINGEN. 

Bij een nieuw op te starten fabriek zou de investering (in 
inmiddels hier aanwezige produktiemiddelen en gebouwen) dus 
± 3 miljoen bedragen (nul-investering; zie ingekleurd inves
teringsoverzicht), waarvan 1,1 miljoen aan het N.E.S.-projekt 
toegerekend moet worden. 

Minus de inmiddels verrekende afschrijvingen, blijft een inves
tering van 1,8 miljoen over, waarvan 0,6 miljoen aan het N.E.S.
projekt toegerekend moet worden. 
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BIJLAGE 3-7-3. stappenplan en Break-even punten. 

Op de volgende bladzijden zijn twee grafieken weergegeven: 

1) In de eerste grafiek is het verband tussen de hoogte van 
de investeringen (in produktiemidde1en) en het aantal man
uur, dat per unit voor de produktie nodig is, weergegeven. 
Bovendien is de kostprijs en het in 1-p1oegendienst maximaal 
haalbare produktieniveau per jaar aangegeven (beide slechts 
globale aanduidingen; aIleen de omcirke1de punten zijn 
berekend). 

2) De tweede grafiek geeft de relatie tussen verkoopprijs en 
break-even aantal (units per jaar) weer. 
Het break-even punt is hiervoor in driegevallen berekend 
volgens: 

vaste kosten per jaar 
break-even aantal = verkoopprijs - variabele kosten per unit 

waarbij: 

- vaste kosten bestaan uit: - kosten van gebouwen per jaar 
- indirekte loonkosten per jaar: 

kosten van produktieleiding, 
kwaliteits- en Engineerings
dienst, onderhoud 

- overhead per jaar 
(13% van de verkoopprijs x 
jaarproduktie) 

- variabele kosten bestaan uit: - afschrijvingskosten per unit 
- materiaalkosten per unit 
- energiekosten per unit 
- direkte loonkosten per unit 

Bovendien is in de grafiek weergegeven wat het maximale 
aantal per jaar te produceren units is. 
Uit de grafiek voIgt, dat in fase 1 lichte winst gemaakt 
wordt, in de aanloopfase naar fase 2 verlies geleden wordt, 
en dat in fase 2 zelf en in fase 3 wederom winst gemaakt 
wordt. 
~it geldt vanzelfsprekend slechts als de vermelde verkoop-
prijzen gehanteerd worden. 
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STAPPENPLAN PRODUKTIE TYDUCTOR 
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3-7-4 Kostprijsberekening volgens kostenplaatsenmethode. 

V~~r de kostprijsberekening volgens de kostenplaatsenmethode 
voIgt hier de berekening van de afschrijvingskosten op machines 
en gebouwen. 

De afschrijvingskosten worden berekend volgens: 

(1 + investering 
Afschrijvingskosten = n-l 

r: 
h = 

met R = rente (8%) 
n = afschrijvingstijd (jaar) 

Fase 1 
- Bestaand machinepark 

Van de benodigde machines is de 
aanschafwaarde (medio 1985) : f 1.900.000,--

Bet gemiddeide kapaciteitsbesiag is 2%, gedurende 1 maand. 
De afschrijvingstijd 5 jaar. 

Dan zijn de afschrijvingskosten ger unit: 
1 1 (1,08) 

0,02 x 12 x 20 x 5,867 x 1.900.000 = f 39,65 

- Nieuw machinepark: 

Investeringen : f 45.000,--

Deze investeringen zuIIen slechts gedurende 1 maand voor 
deze 20 units gebruikt worden (de rest wordt aan fase 2 
en 3 toegerekend). 
Afschrijvingstijd 5 jaar. 
Afschrijvingskosten per unit: 

1 1 (1,08)5 
12 x 20 x 5,867 x 45.000 = 

- Gebouwen: 

Daar het kapaciteitsbeslag op de gebouwen slechts 
z~~r gering is, zal hier niets voor gerekend worden. 

Totale afschrijvingen fase 1 

f 46,96 

f 86,61 
per unit 
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Fase 2: 

- Bestaand machinepark: 

Aanschafwaarde (met mu1tipunt1asmachine): f 2.500.000,-

Gemidde1d kapaciteitsbes1ag 8% gedurende 1 maand. 
Afschrijvingstijd 5 jaar. 

Kosten per unit: 

1 1 
0,08 x 12 x 100 x x 2.500.000 = f 41,67 

- Nieuw machinepark: 

Fase 1: f 45.000,-

Fase 2: f 350.000,--

Over 5 jaar, gedurende 1 maand: 

1 1 (1,08)5 
12 x 100 x 5,867 x 395.000 

- Gebouwen: 

= f 82,42 

Onderde1enfabrikage en assemblage: niets berekend. 

TEMP-PLATE hal: beslag ± 1/6 deel gedurende 
1 maand. 
Afschrijvingstijd 10 jaar. 

Kosten hal: f 1.750.000,--. 

Kosten per unit: 

1 
"6 

1 
12 x 

1 (1,08)10 
100 Xl (1,08)" 

,,~o 

Totale afschrijvingen fase 2 

x 1. 750.000 = f 36,21 

f196,51 
per unit 
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Fase 3: 

- Bestaand machinepark: 

Aanschafwaarde (zie "investeringsverdeling" 
bijlage 3-7-3) 

f 2.984.000,-- - f 1.800.000,-- = 

f 1.184.000,--. 

Gemiddeld kapaciteitsbeslag: 64%. 

Afschrijvingstijd 5 jaar. 

Kosten per unit: 
1 

0,64 x 10.000 x 

- Nieuw machinepark: 

(1,08)5 
5,867 x 1.184.000,--

Cumu1atieve investeringen f 3.959.000,-

Afschrijvingstijd 5 jaar. 

Kosten per unit: 5 
1 (1,08) 

10.000 x 5,867 x 3.959.000 

- Gebouwen: 

Onderde1enfabrikage - gebouw: niets berekend. 

= 

= 

TEMP-PLATE hal : investering f 1.750.000,-
beslag 1/4 deel 

Afschrijvingstijd 10 jaar. 

Kosten per unit: 

1 1 ~,OS)lO 
i x 10.000 x (1,OSr x 1.750.000,-- = 

I'\~O 

Tota1e afschrijvingen fase 3 

f 18,98 

f 99,15 

f 6,52 

f 124,65 
per unit 
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Met deze afschrijvingskosten wordt de kostprijsberekening 
voor fase 1, 2 en 3 (prijzen per unit) 

Fase 1 

10 unitsl 
maand 

f 
---------

Materiaa1kosten (zie 3-7-1)~ 772,59 

Direkte loonkosten (zie 3-7-2) 997,51 

Afschrijvingskosten 86,61 

Onderhoudskosten 
(I persoon, 5% van de tota1e tijd 
= 1 maand) 18,88 

Engineering, Kwa1iteitsdienst 
(fase 1, 2 personen, 1 rnaand) 

(fase 2: 2 personen, 1 rnaand) 

(fase 3: 3 personen, 10% van 
1 maand) 

Energiekosten (I kWh = f 0,25) 

fase 1: 30 kWh/dag 

fase 2: 200 kWh/dag 

fase 3: 1.000 kWh/dag 

Loonkosten Tekenkamer, 
Werkvoorbereiding, Produktie1. 

Overhead (13% verkoopprijs) 

Kostprijs 

Winst (10% kostprijs) 

Verkoopprijs 

755,01 

14,25 

50,--

449,67 

3.144,52 

314,45 

3.458,97 

Fase 2 Fase 3 

100 unitsl 833 unitsl 
maand maand 

f f 
----------- ----------

479,96 373,59 

391,30 160,--

196,51 124,65 

(2 personen] 
1,89 0,56 

80,27 

9,50 

95,--

209,32 

1.463,75 

146,38 

1.610,13 

1,45 

5,70 

11,--

112,96 

789,91 

78,99 

868,90 

~ De aanzienlijke daling in de materiaalkosten in fase 2 en 
fase 3 wordt voornamelijk door de sterke daling in de kosten 
van het stiftje veroorzaakt 
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Vergelijking met de geschatte investerinqen volgens het 
rapport van Lex Creemers. CI0.000 panelen per jaar). 

Investering: Nieuwe Schatting volgens pijpenlasautomaat 45.000 45.000 
schatting (1) Lex Creemers Verschil lasapparatuur 10.000 10.000 

1) Onderdelenfabrikage: positioneerinrichting 10.000 + 10.000 

Coil invoerhulp 40.000 50.000 10.000 
openzetten pijp-
aansluitingen 10.000 + 15.000 

5-tons kraan met inpaktafels + hulp-
baan 135.000 135.000 midde1en 15.000 + 15.000 
besturingshulp bi) inverende buffertafel 5.000 + 5.000 
afkorten van coil 5.000 20.000 15.000 

soldeerapparatuur 12.000 + 12.000 
afkortzaag voor 
pijpen (MAG 11 20.000 + 20.000 hijsinrichting 15.000 15.000 

kantmes (3 meter, opblaas/vakumeer/testl 7.000 (aIU!~n175. 000 - 169.000 
V-vorm) 500 + 500 reiniging/coating unit opblaas) 

------- -------- --------- aangedreven rollen- (50 m, met tafels) 
Totaal 200.500 205.000 4.500 baan 40.000 30.000 + 10.000 

besturing 50.000 60.000 10.000 

2) Lijn voor produktie van waterbak: 
tP Cmachinepark) Cgereedscha2,Pen) 

vakuumtraverse 60.000 60.000 uithoekstempels 2x 2.000 + 2.000 c".a 
2 uithoek-units 20.000 10.000 10.000 kraaggereedschap t 

+ ~ 2 pons-units 10.000 10.000 
waterleidingen en 
collectorleidingen 5.500 2.000 + 3.500 ~ 

zetbank 60.000 60.000 soldeerbrandertjes 
optrekinstallatie 10.000 + 10.000 Cringvorm) 3x 5.000 + 5.000 

felsmachine 70.000 + 70.000 opblaasgereedschap 

aandrijving + posi-
(aansluitingen, 
slangen) 1.000 + 1.000 

tioneerinrichting --------- --------- ---------felsmachine 5.000 + 5.000 Totaal 1.544.300 1. 757.000 - 167.700 
multipuntlasmachine 850.000 850.000 
toevoermechanisme 
stiften + mallen 162.800 150.000 + 12.800 3) Lijn v~~r produktie collector-condensor: 
2 werktafels met 
hulpapparatuur 10.000 10.000 (machineEa rk I 

zetbank. 100.000 - 100.000 vakuumtraverse 60.000 60.000 
automatische TIG- pons-unit 2x 20.000 10.000 + 10.000 
lasapparatuur + posi-
tioneerinrichting 200.000 170.000 + 30.000 pers voor rillen 

drukk.en 120.000 + 120.000 
positioneerinrichting 

multipuntlasmachinp 700.000 600.000 100.000 randen votlwen S.OOO + ').000 + 

dubbelkops rolnaad-
!(,smtichi no 220.000 - 220.000 



automatische TIG 
lasinstallatie + 
positioneerinrich-
tinq 200.000 

positioneerin-
richting pijpaan
sluitingen open
zetten 

strekbank 

zet-, buig-. opblaas-

10.000 

installatie 100.000 

induktiesoldeer-
apparatuur 

2 uitkap-units 

puntlastang 

hijsinrichting 

vakumeer/test/vul
unit 

heliumtest-
insta 11a tie 

soldeerapparatuur 

weeginsta11atie 
afvullen hexaan 

afvulinstallatie 
hexaan 

beitsbaden 

monorail 

rollenbaan 

besturinq 

Igereedschappen) 

20.000 

IgMn 
30.000 helium

testl 

65.000 

12.000 

1.000 

15.000 

20.000 

50.000 

60.000 

vorm-snijstempel 
pijpaansluitingen 2x 4.000 

volgsnijstempel 
steunstrips 2.500 

volgsnijstempel 
middensteun 2.500 

mallen voar samen-
st..-l1en terugvopr
!pidinql"ll 

60.000 

80.000 

135.000 

50.000 

10.000 

10.000 

15.000 

85.000 

50.000 

40.000 

30.000 

60.000 

10.000 

10.000 

2.000 

l:! 3-7-5 

+ 140.000 

+ 

+ 

+ 

+ 

10.000 

80.000 

35.000 

50.000 

10.000 

10.000 

5.000 

55.000 

65.000 

12.000 

1.000 

+ 15.000 

30.000 

40.000 

+ 20.000 

+ 4.000 

7.500 

7.500 

2.000 

gereedschap voor 
vormen slangenpilaar 

uithoekstempels 2x 2.000 

aanmaak speciale 
elektroden multi
puntlasmachine 

doorn voor openzetten 
kopse pijpaansluitin
gen collector-conden-

1.000 

sor 200 

aanslag seam-welder 5.000 

aansluitinqen helium-
testapparaat 1.800 

plooihouder, poaitio
neringsmal en verbe
teringen rillenstem-
pel 4.500 

frame voor beitsbad 1. 500 

Totaal 1. 508. 000 

20.000 

15.000 

1.572.000 

Totaal verschil "echte" investeringen: 

3.252.800 - 3.544.000 = - 281.200. 

20.000 

+ 2.000 

+ 1.000 

+ 200 

+ 5.000 

+ 1.800 

10.500 

+ 1.500 

65.000 

Hierbij komt noq een verachil in berekeninq van "onvoor
ziene" posten, belopend: 487.920 - 356.000 = + 131.920. 

UITEINDELIJK VERSCHIL: 

3.739.920 - 3.870.000 = - 130.080. 
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BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS VAN EEN WATERBAK 

A. Standaard maat 

Stap no. 2 

2000 X 1000, 52 mm stiftje. 
Inhoud +/- 110 liter. 

4 5 6 

Mat.kosten 
(1 stiftje) 

115,70115,70 
(0,09) (0,09) 

80,70 65,-- 65,-
(0,06) (0,045) (0,045) 

65,-
(0,03) 

Bew.kosten 
(manuur x 
30, 10) 

Burden faktor 
(0,85 x 
bew.kosten 

Kosten multi
puntlassen 
(aantal uur x 
104,--) 

126,72 112,90 102,30 

107,70 95,90 87,--

104,-- 62,40 31,20 

92,10 85,20 112, 1 0 

78,30 72,40 35,80 

31 ,20 31 ,20 15,60 

Fabrikagekosten 454,12 386,90 301,23 266,60 253,80 138,50 

5% uitval + + + + + 

Kostprijs Hfl. 476,80 406,25 316,30 280,-- 266,50 145,IlO 

B. Afwijkende maten. 

Aangenomen is, dat slechts de lengte van de waterbak gevarieerd 
wordt. 

1. Materiaalkosten : 

Deze zijn per lengte-eenheid (meter): 

Kosten plaatmateriaal/m. + kosten 500 stiftjes + rest. 

Stap no. 2 3 
(F'A£E t) 

Kosten plaat
materiaal 

12,50 12,50 

Kosten stiftjes 
500 stuks 

45,-- 45,--

Rest 2,50 2,50 
(verpakking etc.) + ---
Totaal per meter 60,-- 60,--

+ 

5 

12,50 10,-- 10,-- 7,50 

30,-- 22,50 22,50 15,--

2,50 1 ,50 1,50 1,--
+ + + + --- --- ---

115,-- 34,-- 34,-- 23,50 
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--2-- BEREKENING KOSTPRIJS WATERBAK 

2. Bewerkingskosten + burden faktor : 

Afhankelijk van de lengte, kan benaderd worden door de 
vergelijking : 

An x (1 + X) 
X 

waarbij n = stap nummer, X = lengte bak in meters, en 

A2 A3 

Hfl. 93,70 83,50 

A4 

75,50 

3. Kosten multipuntlasmachine. 

Stap 2 3 

A5 

68,10 63,--

5 

A7 

31,16. 

6 

Per meter Hfl. 52,-- 31 ,20 15,60 15,60 15,60 

7 

7,80 

Hiermee wordt de kostprijs "per meter waterbak" benaderd door 
de volgende vergelijkingen. 

Stap 

2 1 ,05 ( (60 + 52 + 93,7) x X + 93,7) = 216 x X + 98,4 
-X- -X-

3 1 ,05 ( (60 + 31,2 + 83,5) x X + 83,5) = 183 x X + 87,6 
X- -X-

4 1 ,05 ( (45 + 15,6 + 75,5) x X + 75,5) = 143 x X + 79,2 
-X- -X-

5 1 ,05 ( <34 + 15,6 + 68,1) x X + 68,1) = 123,5 x X + 71,5 
-X- -X-

6 1 ,05 ( (34 + 15,6 + 63) x X + 63) = 118,2 x X + 66,15 
X- X 

7 1 ,05 «23,5 + 7,8 + 31,16) x X + 31 ,6) = 65,6 x X + 32,7 
-X- -X-

In de bijgaande grafiek is deze kostprijs uitgezet tegen het 
volume van de waterbak. 

Het volume wordt gegeven door 

v = 1 x 52 x X + 5 = 52.X + 5 (liter). 
----------------
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Bijlage 3-8 Markt- en economische beschouwingen. 
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1) Marktverwachtingen. 

-. 

Op de volgende bladzijden z1Jn enige afdrukken gegeven van 
een in juli 1985 gepresenteerd verslag, zie lit. (4). 

Samenvattend volgt hieruit een potentiele jaa~lijkse markt 
van: 

320.000 zonnepanelen voor Nederland (schatting: 4,9 miljoen 
huizen tot het jaar 2000). 

730.000 zonnepanelen voor Noord-West-Europa (inkl. Nederland) 
(schatting: 52,65 miljoen 
huizen tot het jaar 2000). 

, 
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In het rapport van Steemers [7] staat beschreven wat de moqelijkheden 

zijn voor toepassingen van zon~eboilers in de E.E.G.-landen. In Groot

Britanie is onderzocht hoeveel woninqen qeschikt zijn voor de toepassinq 

van een zonneboiler met een collectoroppervlak van 4 vierkante meter. 

De qebouwen zijn onderzocht wat betreft orientatie en overschaduwinq. 

Hieruit is naar voren gekomen dat in 9root-Brittanie 60\ van het 

woninqenbestand qeschikt is voor een zonneboiler installatie.Bij de 

nieuwbouw is ao\ qeschikt doordat reeds bij de bouw rekening gehouden 

wordt met de implementatie van een zonneboiler. 

De maximale energie besparing en het maximale aantal zonneboilers in de 

Noord-West Europese landen volqens Steemers [7] is weergeqeven in tabel 

2.1. Een toename van het aantal zonneboilers gedurende een perioqe van 

20 jaar komt voort uit een toename van nieuwbouw-wcninqen. 

1980 2000 2020 
Land aantal besparinq aantal besparinq aantal besparinq 

zonne- (mtoe) zonne- (mtoe) zonne- (mtoe) 

boilers boilers boilers 

x E06 x E06 x F.06 

IBeloie 2 2 o 44 3 2 o 64 4 24 o 84 

Ilene mar ken 1 35 o 27 1 85 o 37 2 50 o SO 
Duitsland 17.70 3.54 23 95 4.79 31 60 6 32 

Ierland o 60 0.12 1 1 0.22 1 60 ... ~ 32 

Nederland 2.9 0.58 4.9 0.97 5.8 1 16 

Gr.-Britt. 12.3 2.59 17 .65 3.53 20.55 4.46 

. Tabel2.1 De maximale energie besparinq en het maximale aantal zonne

boilers in een aanlal Noord-West Europese landen. [7] 

( mtoe:miljoen ton clie equivalent; 1 mtoe= 45 t E09 MJ 

Voor de landen genoemd in tabel 2.1 geldt globaal dat de zonnestraling 

gemiddeld per jaar ongeveer 600 watt/m2 is over een totaal van 1500 

zonne-uren. 

Vol gens deze schattingen zal de jaarlijkse groei in Noord-West Europa 

730.000 zonneboilers kunnen bedragen. Voor Nederland geldt volqens 

WOP-WET 85.003 
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Steemers dat er in het jaar 2000 4.9 miljoen woninqen qeschikt Zl)n 

voor plaatsinq van een zonne-boiler. Dit betekent een potentiele jaar

lijkse productie van 320 duizend zonneboilers. 

Gezien de productie op dit moment zijn deze schattingen niet erg reeel. 

Op qrond van het maximaal aantal te installeren zonnewarmte installa

ties kan men echter weI aannemen dat.de mogelijkheden voor massafabri

caqe aanweziq zijn. 

.. . 

WOP-WET 85.003 
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2) Economische beschouwing. l:$ 3-8 

Het rendement van h~t NAGRON-paneel wordt gegeven in figuur 
\ 3-6-1. 
,Dit rendement is gedefinieerd als het netto bruikbare percen-
tage van het ingestraalde vermogen. 

0,05 0,10 0.15 0.20 0,25 . (K. m1 /W) 
# 

T - T 
X = 

g-em om!Z 
0', 
~n 

FIGtTR 3, Bj : RESDE~IE!\T KAGRO!\-ZOK~EPA~EEL 

Om het ingestraald vermogen te bepalen, zijn gegevens nodig 
'over de zonnestraling per tijdseenheid, zoals in figuur 3-8-2. 
Uit deze figuur volgt een gemiddelde zonnestraling van 300 
MJ/ma maand of 3.600 MJ/m2 jaar. 

zonnestral ing per 

roo 
400 

2 
rnaand (MJ/M ) 

i"~ 
~ 

I---

.1-

-
300 .~ 

-
200 """ -
100 

dec ).an feb rna apr me., JUn! Jull aug sep okt nov d 
---..... rnaan 

FiguUI 1'2: Verdeling van de zoninstraling over het jaar 

in Nederland (5]. 
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Bij een collector-oppervlak van 4 m2 voIgt (1 kwh = 3.600 kJ): 

ingestraald vermogen per jaar: 4.000 kwh. 

Om een idee te krijgen v~n de besparing, die~gehaald zou 
kunnen worden met een zonnepaneel-, waarbij de warmte direkt 
gebruikt wordt voor de verwarming~van tapwater, moet bet 
gemiddeld verbruik van tapwater geschat worden. 
Uit scbattingen ( lit. (4) ) blijkt, dat het gemiddeld gebruik 
circa 2.900 kwh per jaar per woning is. _ 
Bij een vatinhoud van 120 liter en een collector-oppervlak 
van 4,44 m2 worden voor de in figuur 3-6-3 weergegeven conven
tionele installatiebijdragen aan het gemiddeld verbruik ge
baald van ongeveer 60 - 65%. 

Aangezien bij deze conventionele installatie extra verliezen 
optreden (energieverbruik pomp, warmteoverdracht aan tap
spiraal etc.), is het zeker aann~melijk, dat met het NAGRON
zonnepaneel dergelij~e waarden gehaald worden. 
De-bijdrage van het NAGRON zonnepaneel aan het tapw~terverbruik 
is dan 0,65 x 2.900 = 1.885 kwh/jaar. 

Bij een energieprijs van ongeveer 10 cent per kwh voor aard
gas is de resulterende besparing per jaar f 188,50. 

De terugverdientijd voor een NAGRON zonnepaneel is bij de 
volgende verkoopprijzen dan (geen rente gerekend): 

Verkoopprijs: 

f 1.500,-

f 1.750,-

f 2.000,-':' 

collector;.. 

• 

Terugverdientijd: 

± 8 jaar 

± 9,3 jaar 

± 10,6 jaar 

---, 

-

• 

b ijstoker 

J._I--- tapspi raal 

..... --opslagvat 

zwevende lnlaat 

... 

Fiquur i'3: Zonneboiler model, bestaande uit collector, opslaqvat 

en J.>ijstoker. 
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